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الذكرى Ÿ 25صصادقة
ا÷زائر على اتفاقية
حقوق الطفل

يشص - -رف وزي- -ر ال- -ت- -ج- -ارة ﬁم- -د ب- -ن
م -رادي ،ع -ل -ى ل -ق -اء ت -ق -ي -ي -م -ي ل -نشص-اط
لطارات
مصصالح قطاع التجارة ،يجمع ا إ
اŸرك-زي-ة ب-ال-وزارة ،اŸدي-ري-ن ا÷هويÚ
وال-ولئ-ي Úل-ل-ت-ج-ارة ومسص-ؤوو‹ اŸصص-الح
اÿارجية للقطاع ،،غدا ،على السصاعة
 08:00صص- -ب- -اح- -ا ،ب- -دار ا÷زائ -ر Ãق -ر
الشص- - -رك- - -ة ا÷زائ- - -ري- - -ة ل - -ل - -م - -ع - -ارضش
والتصصدير صصافكسش.

ندوات جهوية حول
التكوين ‘ قطاع الÎبية

‘ إاط - -ار ال - -ذك- -رى Ÿ 25صصادقة
ا÷زائ- -ر ع- -ل- -ى ات- -ف- -اق- -ي -ة ح -ق -وق
الطفل 19 ‘ ،ديسصم ،1992 Èتنظم
ال-ه-ي-ئ-ة ال-وط-ن-ي-ة ◊م-اية وترقية
الطفولة حلقات نقاشش –ت شصعار
« 25سصنة من اŸصصادقة على اتفاقية
ل‚ازات
ح- - -ق- - -وق ال- - -ط- - -ف - -ل ...ا إ
وال- -ت- -ح- -دي -ات» ،غ -دا ،اب -ت -داء م -ن
السص-اع-ة ال-ث-ام-ن-ة وال-نصص-ف صصباحا
بقصصر الثقافة مفدي زكرياء.
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ال- - -ت- - -وا‹ ورئ- - -يسش م- - -ن- - -ت- - -دى رؤوسص - -اء
اŸؤوسصسصات علي حداد ،غدا ،على افتتاح
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بسصفارة فلسصط ،Úوالدكتور هدير ﬁمد أاسصتاذ باŸدرسصة العليا للصصحافة ،غدا ،ندوة
تضص-ام-ن-ا م-ع الشص-عب ال-ف-لسص-ط-ي-ن-ي ب-ع-ن-وان« :ال-ق-دسش الشص-ري-ف وال-ت-حديات الراهنة»،
لسصÓمي.
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مسصؤوولة النشصر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

بيع باإلهداء لكتاب «حرب ا÷زائر بفرنسصا مذكرات وكفاح »1962 / 1956

واقع البحث العلمي ‘ العلوم الجتماعية واإلنسصانية

إلع ـلناتكـم اتصصل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسص ـ ـم التجـ ـ ـاري :السصرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسصــــل أاوتسص - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصصحابها نشصرت أاو  ⁄تنشصر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشصهار
اŸؤوسصسصة الوطنية للنشصر وا إ
 1شصارع باسصتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسش(021)73.95.59... :
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رئيسس اÛلسس الرئاسشي ◊كومة الوفاق الوطني الليبي يحل با÷زائر

تثم Úدعم آ÷زآئر منذ آلبدآية ’سصتقرآر ليبيا ولÓتفاق آلسصياسصي
عقد اللجنة العليا اŸششÎكة ا÷زائرية الليبية بداية 2018
حل رئيسس اÛلسس الرئاسشي ◊كومة
ال -وف-اق ال-وط-ن-ي ال-ل-ي-ب-ي ف-اي-ز السش-راج،
أامسس ،با÷زائر ‘ ،إاطار زيارة عمل.
وك-ان ‘ اسش-ت-ق-ب-ال ف-اي-ز السش-راج لدى
وصش- -ول- -ه إا ¤م- -ط- -ار ه- -واري ب- -وم- -دي -ن
لول أاح-م-د أاوي-ح-ي-ى
ال -دو‹ ،ال -وزي -ر ا أ
ووزي-ر الشش-ؤوون اÿارج-ي-ة ع-ب-د ال-قادر
مسشاهل.
أاج - -رى ال- -وزي- -ر اأ’ول أاح- -م- -د أاوي- -ح- -ي- -ى،
ﬁادثات مع السشراج ،تناولت آافاق ا’سشتقرار
واأ’من ‘ ليبيا على ضشوء ا’تفاق السشياسشي
الليبي وكذا التعاون السشياسشي اŸششÎك ،حيث
سشيتم عقد اللجنة العليا اŸششÎكة ا÷زائرية
الليبية بداية السشنة اŸقبلة.
وقال السشراج عقب اÙادثات التي جرت
Ãقر الوزارة اأ’و ،¤إان «هذه الزيارة تندرج
‘ إاطار اللقاءات التششاورية اŸسشتمرة بÚ
البلدين» ،مؤوكدا «تطابق الرؤوى ب Úا÷انب.»Ú
كما ثمن باŸناسشبة «دعم ا÷زائر منذ البداية
’سش-ت-ق-رار ل-ي-ب-ي-ا ول-لت-ف-اق السشياسشي» اŸوقع
يوم  ١7ديسشم 20١5 Èبرعاية أا‡ية.
كما تطرق ا÷انبان إا ¤التعاون السشياسشي
اŸششÎك ب Úال -ب -ل -دي -ن ،ح -يث سش -ي -ت -م ع -ق-د
ال-ل-ج-ن-ة ال-ع-ل-ي-ا اŸششÎك-ة ا÷زائ-ري-ة ال-ل-ي-ب-ي-ة
بداية السشنة اŸقبلة.
وتسش -م -ح ه -ذه ال -زي -ارة ب -ت -ج -دي -د م -وق -ف
ا÷زائ- -ر ال- -ث- -ابت ‘ دع- -م- -ه- -ا ÷ه- -ود اأ’·
اŸتحدة وتفعيل مبادرة السشلم ‘ ليبيا على
أاسشاسس ا◊وار الششامل واŸصشا◊ة الوطنية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مسشاهل يششارك بتونسس ‘ الجتماع الوزاري الثÓثي حول ليبيا

آلبحث عن حل سصريع للنزآع ‘ إآطار آ’تفاق آلسصياسصي آلليبي

يشش- -ارك وزي- -ر الشش- -ؤوون اÿارج- -ي -ة
ع - -ب - -د ال - -ق - -ادر مسش - -اه- -ل ،ب- -ت- -ونسس‘ ،
الجتماع الوزاري الثÓثي (ا÷زائر -
مصشر -تونسس) حول ليبيا ،بحسشب بيان
لوزارة الششؤوون اÿارجية.
وجاء ‘ البيان ،أان هذا اللقاء «سشيسشمح
ل -وزراء الشش -ؤوون اÿارج -ي -ة ل -ل -ب-ل-دان ال-ث-لث-ة
ب -اسش -ت -ع -راضس ال -ت -ط -ورات اأ’خÒة ‘ ل -ي-ب-ي-ا،
’سش -ي-م-ا ت-ط-ور مسش-ار تسش-وي-ة اأ’زم-ة ال-ل-ي-ب-ي-ة
ودراسش- -ة ك -اف -ة ال -وسش -ائ -ل ال -ت -ي م -ن شش -أان -ه -ا
اŸسشاهمة ‘ فتح الطريق أامام حل سشريع
ل -ل -ن -زاع ‘ إاط -ار ا’ت -ف -اق السش -ي-اسش-ي ال-ل-ي-ب-ي
اŸؤورخ ‘  ١7ديسشم.»20١5 È
ويسش- -ت- -ق- -ب- -ل مسش -اه -ل ع -ل -ى ه -امشس ه -ذا
ا’جتماع ،من قبل الرئيسس التونسشي الباجي
ق -اي -د السش -بسش -ي .ك -م -ا سش -ي-ت-ح-ادث م-ع ‡ث-ل
اأ’م Úالعام Ÿنظمة اأ’· اŸتحدة ‘ ليبيا
غسشان سشلمة ،يضشيف ذات اŸصشدر.
وختم البيان بالقول ،إان رئيسس الدبلوماسشية

ا÷زائ -ري -ة سش -ي -ل -ت -ق -ي Ãم -ث-ل Úم-ن ا÷ال-ي-ة
ال-وط-ن-ي-ة اŸق-ي-م-ة ب-ت-ونسس ب-حضش-ور ال-ق-نصش-ل
ال -ع -ام ل -ل -ج -زائ -ر ب -ت -ونسس وق-نصش-ل-ي ا÷زائ-ر
بقفصشة والكاف.

رئيسش ›لسش آلشصورى آلسصعودي ‘ زيارة للجزآئر آليوم
ينهي زيارته إآ ¤آ÷زآئر
أانهى رئيسس اÛلسس الرئاسشي ◊كومة الوفاق الوطني الليبي فايز السشراج ،زيارة العمل
التي قادته ،أامسس ،إا ¤ا÷زائر والتي –ادث خللها مع الوزير اأ’ول أاحمد أاويحيى حول
سشيما آافاق ا’سشتقرار واأ’من ‘ ليبيا على ضشوء ا’تفاق السشياسشي الليبي.
وكان ‘ توديع السشراج Ãطار هواري بومدين الدو‹ ،أاويحيى ووزير الششؤوون اÿارجية
عبد القادر مسشاهل.

برنامج دعم اتفاق الششراكة

آ÷زآئر وآ’–اد آ’وروبي يعÈآن عن آرتياحهما للحصصيلة
عÈت ا÷زائ- - - - - - - -ر وال–اد
لح - - -د ،ع - - -ن
الورب - - -ي ،أامسس ا أ
ارت -ي -اح -ه-م-ا ل-ت-ط-ب-ي-ق ﬂت-ل-ف
م -راح -ل ب -رن -ام -ج دع -م ت -ن-ف-ي-ذ
ات-ف-اق الشش-راك-ة ب-ي-ن-ه-م-ا والذي
” اطÓقه سشنة .2009
خ -لل م -ل -ت -ق -ى خصشصس ل-ع-رضس
حصشيلة النصشف ا’ول من اŸرحلة
الثالثة واطلق اŸرحلة الرابعة لهذا
الÈنامج ،أاجمع كل من وزير التجارة
ﬁمد بن مرادي ومدير التعاون مع
ا’–اد ا’ورب-ي وال-ه-ي-ئ-ات ا’ورب-ي-ة
لدى وزارة الششؤوون اÿارجية علي
مقرا Êورئيسس بعثة ا’–اد ا’وربي با÷زائر جون أاورورك
على ان نتائج هذا الÈنامج تعد «مقنعة».
واعت Èبن مرادي ان اطلق اŸرحلة الرابعة للÈنامج
سش -ت -دشش -ن م -رح -ل-ة ج-دي-دة ‘ ال-ت-ع-اون ال-ت-ق-ن-ي ب Úا÷زائ-ر
وا’–اد ا’وربي كما انها تع Èعن ارادة مششÎكة ‘ تعزيز
ا◊وار والتقارب ب Úالطرف .Úوحيا ‘ هذا ا’طار «ا◊يوية»
و»ا’ندماج» اللذين ميزا اŸرحلة الثالثة من الÈنامج من
خلل مرافقة ا’دارة ا÷زائرية من اجل مواكبة اŸعايÒ
الدولية .من جهته اوضشح السشيد مقرا Êان الÈنامج كان ذا
«اهمية بالغة» نظرا للتوأامات ولÈامج الدعم التقني التي “ت
ما ب Úالطرف .Úولدى تطرقه ’تفاق الششراكة ب Úا÷زائر
وا’–اد ا’وربي ذكر بالتقييم اŸششÎك الذي ” من اجل

–دي- -د ن- -ق -اط الضش -ع -ف وك -ذا ا’ج -راءات
ال-رام-ي-ة ل-ت-ع-زي-ز ال-ت-ع-اون ا’قتصشادي .وقد
“كن الطرفان عقب هذا التقييم من توسشيع
ب -رام-ج ال-ت-ع-اون ا ¤ق-ط-اع-ات اخ-رى .ك-م-ا
ات- -ف- -ق ال -ط -رف -ان ع -ل -ى ان يصش -ب -ح ا’–اد
ا’ورب- -ي اول شش -ريك اق -تصش -ادي ل -ل -ج -زائ -ر
’سشيما ‘ ›ال ا’سشتثمار .لكن التجارة
ظلت تهيمن على العلقات الثنائية لصشالح
ا’–اد ا’وربي ،بحسشب ما اششار اليه نفسس
اŸسش - - -ؤوول ،ال - - -ذي دع- - -ا ا ¤وضش- - -ع اسشسس
اقتصشاد متنوع بدعم من ا’–اد ا’وربي.
من جهته ذكر رئيسس بعثة ا’–اد ا’وربي
ا ¤ا÷زائ -ر ان ال -ن -ت -ائ -ج ا’ي -ج -اب -ي-ة ال-ت-ي
حققها الÈنامج ◊د اآ’ن هي التي ششجعت الطرف Úعلى
ا’نطلق ‘ مرحلة جديدة.
وذكر ‘ هذا السشياق باŸششاريع اıتلفة التي ” تنفيذها
‘ اط -ار ال -ت -وأام -ة( م -ال -ي -ة ع -م -وم -ي -ة ،ام -ن م-روري ،اب-ت-ك-ار
صشناعي )...وكششف عن مششاريع توأامة يجرى ا’نتهاء من
اعدادها ‘ عدة قطاعات مثل التعليم العا‹ وا’من الوطني.
وع Èبدوره عن رغبة الطرف ا’وربي ‘ العمل مع ا÷زائر
من اجل تنويع اقتصشادها .وبخصشوصس اŸرحلة القادمة من
الÈنامج اوضشح السشيد أاورورك أان تطور الوضشع ا’جتماعي
وا’قتصشادي للجزائر ينبغي ان Áر Ãبادرات واقÎاحات
ملموسشة تهدف ا ¤خلق الششغل وعصشرنة سشوق العمل وتعزيز
القدرات التقنية والتنظيمية للبلد.

بدوي ‘ زيارة
عمل إآ ¤آلنيجر

يقوم رئيسس ›لسس الششورى السشعودي عبد
الله بن ﬁمد بن إابراهيم آال الششيخ ،اليوم،
بزيارة إا ¤ا÷زائر تدوم أاربعة أايام (من ١٨
إا 2١ ¤ديسشم ،)Èبحسشب ما أافاد به ،أامسس،
بيان Ûلسس اأ’مة.
وأاوضشح ذات اŸصشدر ،أان زيارة اŸسشؤوول
السشعودي إا ¤ا÷زائر ،التي تأاتي بدعوة من
رئيسس ›لسس اأ’مة عبد القادر بن صشالح،
سش -ت -ك-ون م-ن-اسش-ب-ة ي-ل-ت-ق-ي خ-لل-ه-ا م-ع ع-دي-د
اŸسشؤوول ‘ ÚالŸÈان وا◊كومة.

اÛلسس الششعبي الوطني

آلتصصويت على مشصروعي قانو Êآختصصاصصات ›لسش آلدولة وتنظيم آلسصجون
يسش-ت-اأن-ف اÛلسس الشش-ع-ب-ي ال-وط-ني،
ال- -ي- -وم ،اأشش- -غ- -ال- -ه ‘ ج- -لسش- -ة ع- -ل- -ن- -ي- -ة
سش- -ت- -خصشصس ل- -ل- -تصش- -ويت ع -ل -ى مشش -روع
ال- -ق- -ان- -ون ال- -عضش- -وي اŸت- -م -م واŸع -دل
واŸت-ع-ل-ق ب-اخ-تصش-اصش-ات ›لسس ال-دولة
وتنظيمه وعمله ،ومششروع قانون تنظيم
السش -ج -ون واإع -ادة ا’إدم -اج ا’ج -ت-م-اع-ي

للمحبوسش ،»Úبحسشب ما جاء ‘ بيان
للمجلسس.
واأوضش - -ح اŸصش - -در ذات- -ه ،اأن ج- -لسش- -ة
التصشويت على مششروع القانون اÙدد
ل -ل -ق -واع -د ال -ع -ام -ة ل -لÈي-د وا’تصش-ا’ت
ا’إلكÎونية اŸقررة لنفسس اليوم ،قد «”
تاأجيلها اإ ¤وقت ’حق ’أسشباب تقنية».

آلŸÈان يشصارك ‘ آ’جتماع آ’سصتثنائي للجنة فلسصطÚ

شش -رع وزي -ر ال -داخ -ل -ي -ة وا÷م -اع -ات
اÙل-ي-ة وال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ع-م-رانية نور الدين
ب- - - -دوي ،أامسس ‘ ،زي- - - -ارة ع- - - -م - - -ل إا¤
ج -م -ه -وري -ة ال -ن -ي-ج-ر ب-دع-وة م-ن ن-ظÒه
النيجري ،بحسشب ما أاورده بيان للوزارة.
وأاوضش - - - -ح ذات اŸصش- - - -در ،أان ه- - - -ذه
ال -زي -ارة ،ال-ت-ي ت-دوم ي-وم-ي،ن ت-ن-درج ‘
إاطار «تعزيز علقات التعاون الثنائي ‘
ﬂت- - -ل- - -ف اÛا’ت ذات ا’ه- - -ت- - -م - -ام
اŸششÎك».

يششارك اÛلسس الششعبي الوطني ‘ ،ا’جتماع ا’سشتثنائي للجنة فلسشط Úالدائمة
’–اد ›السس الدول ا’أعضشاء ‘ منظمة التعاون ا’سشلمي ،اŸنعقدة اليوم  ١٨ديسشم،È
إ
بطهران (إايران) .وÁثل اÛلسس ‘ هذا ا’جتماع النائب يوسشف عجيسشة.

آللجنة آ’قتصصادية وآŸالية بالŸÈان آليوم ‘ لشصبونة
يششارك اÛلسس الششعبي الوطني ‘ ،اجتماع اللجنة ا’قتصشادية والششؤوون اŸالية والششؤوون
ل–اد من أاجل اŸتوسشط ،اŸنعقد اليوم  ١٨ديسشم،È
اإ’جتماعية والÎبية با÷معية الŸÈانية ل إ
بلششبونة (الÈتغال).
وÁثل اÛلسس ‘ هذا اإ’جتماع النائبان كرÁة عدمان وحسش Úضشامن بصشفتهما عضشوين
دائم ‘ Úاللجنة.

لرهابي Úإا ¤مواطنهم
مع احتمال عودة مئات ا إ

شصرقي :وضصع مقاربة متكاملة للتصصدي آلناجع للتهديد آإ’رهابي ‘ آلقارة آلسصمرآء
لفريقي إاسشماعيل
لمن بال–اد ا إ
ششدد مفوضس السشلم وا أ
لحد ،با÷زائر العاصشمة ،على ضشرورة وضشع
ششرقي ،أامسس ا أ
م -ق -ارب -ة م -ت-ك-ام-ل-ة وشش-ام-ل-ة ت-أاخ-ذ ب-ع Úالع-ت-ب-ار ال-ع-ام-ل
لرهاب الذي
ال-بشش-ري م-ن أاج-ل ال-تصش-دي ال-ن-اج-ع ل-ت-ن-ام-ي ا إ
ي-ه-دد أام-ن ال-ق-ارة السش-م-راء ،لسش-ي-م-ا م-ن-ط-قة السشاحل التي
لك Ìعرضشة للخطر ،مع احتمال عودة
تبقى من اŸناطق ا أ
«ن -ح -و سش -ت -ة آالف م-ق-ات-ل إاره-اب-ي» م-ن سش-وري-ا وال-ع-راق إا¤
لصشلية ‘ افريقيا
مواطنهم ا أ
أاوضشح ششرقي ‘ كلمة أالقاها خلل انطلق أاششغال ا’جتماع ١١
لنقاط ا’رتكاز للمركز اإ’فريقي للدراسشات واأ’بحاث حول اإ’رهاب
اŸنعقدة أاششغاله بوزارة الششؤوون اÿارجية با÷زائر ،أان التهديد
ا’رهابي وإان “كن اÛتمع الدو‹ من –قيق «تقدم كب‘ »Ò
ال -تصش-دي ل-ه ع-ل-ى اŸسش-ت-وي Úال-ق-اري وال-دو‹،
ف- -لزال يÈز ت- -ع- -ق -ي -دات -ه م -ن خ -لل ال -ت -ح -ول
اŸسشتمر وانتششاره على نطاق واسشع ،مÈزا أان
ال -ت -ه -دي -د ي -ت -ج-ل-ى ‘ ال-ه-ج-م-ات اأ’خÒة ال-ت-ي
شش-ه-دت-ه-ا ك-ل م-ن مصش-ر ول-ي-ب-ي-ا وم-ا‹ وال-ن-ي-ج-ر
ونيجÒيا والصشومال .وأاضشاف ششرقي ،أان هذا
اÿط -ر «’زال م -ت -واصش -ل إان  ⁄ت -ع -ت-م-د ال-دول
اأ’عضشاء ‘ ا’–اد اإ’فريقي واÛتمع الدو‹
عامة اسشÎاتيجية ومقاربة قوية مرنة وششاملة
لكل ا÷وانب ا’قتصشادية وا’جتماعية والسشياسشية وكذا العسشكرية
Ÿنع التطرف العنيف والتصشدي للظروف التي تسشاعد على انتششار
اإ’رهاب ،من خلل الÎكيز على العامل البششري ’ ،سشيما فئة
الششباب ،من خلل اتباع حوكمة رششيدة وإاششراك هذه الفئة ‘ كل
›ا’ت التنمية».

أآهمية آلدعم آ÷هوي ثم آلقاري ‘ آŸيدآن
Ÿوآجهة آıاطر آÙدقة

بحسشب مفوضس السشلم واأ’من ،فإانه بالرغم من عدم التأاكد من
العدد اإ’جما‹ للمقاتل Úاأ’فارقة اÙتمل عودتهم ا ¤مواطنهم
ا’صشلية ،فإان تقارير ا’· اŸتحدة اعلنت عن إامكانية عودة نحو
سشتة آا’ف إارهابي ا ¤القارة السشمراء ‡ن Œندوا ‘ صشفوف
مايسشمى بـ «تنظيم الدولة ا’سشلمية (داعشس)» ‘ سشوريا والعراق
والذين ،با’ضشافة ا ¤القناعة التي ترسشخت لديهم إ’قامة خلفتهم
اŸزعومة ،فإانهم قد تدربوا جيدا على اسشتخدام اأ’سشلحة من جهة
ويجيدون التحكم ‘ قنوات ا’تصشال وا’نÎنت من جهة اخرى .كما
أابرز ان «اÿطر الكب Òيحدق بدول السشاحل
التي تبقى غ Òمؤوهلة وغ Òمسشتعدة Ûابهة
مثل هذا التهديد».
وأاكد ششرقي على أاهمية الدعم ا÷هوي ثم
ال - -ق - -اري ‘ اŸي - -دان Ÿواج - -ه- -ة اıاط- -ر
اÙدقة بالقارة السشمراء ،مضشيفا أان «اŸركز
اإ’فريقي للدراسشات واأ’بحاث حول ا’رهاب
ي- -ت- -ط -ل -ع ا ¤مسش -اه -م -ة ج -ه -وي -ة ودول -ي -ة ‘
اŸسشأالة’ ،سشيما ‘ ›ال تبادل اŸعلومات
وبناء القدرات» ،متطلعا من جهة أاخرى «إا ¤أان تعطي اÛموعة
ال-دول-ي-ة ن-فسس ال-دع-م ال-ه-ائ-ل ال-ذي اسش-ت-ف-ادت م-ن-ه م-ن-ط-ق-ة الششرق
اأ’وسشط للقضشاء على اإ’رهاب».
ودعا اŸفوضس اإ’فريقي دول القارة السشمراء ،إا« ¤ضشرورة أان
توجه اÛتمع الدو‹ بإاعطاء اŸثل ‘ مرحلة جديدة من مكافحة

عودة نحو  6آ’ف إآرهابي
إآ ¤إآفريقيا ‡ن جندوآ
‘ «دآعشش» آإ’رهابي

ا’ره -اب ب -تشش -ج -ي -ع ع -ودة روح م -ق -اوم -ة ه-ذه اآ’ف-ة
وت -وط -ي -د ال -ت -ع -اون ا’ف -ري-ق-ي» .وذك-ر ‡ث-ل ا’–اد
اإ’فريقي ‘ السشياق باÛهودات التي بذلها ا’–اد
ا’فريقي للتعامل مع ﬂتلف –ديات التهديد ،حيث
“كن من اطلق العديد من اŸبادرات ،كما بذلت
الدول اأ’عضشاء بششكل فردي وجماعي وبدعم من
اŸفوضشية ،جهودا متعددة منذ  ١992حيث ” وضشع
اطار عملي ششامل Ÿكافحة ا’رهاب يششمل نصشوصشا
م -ل -زم -ة ق-ان-ون-ي-ا وع-م-ل-ي-ا م-ث-ل ات-ف-اق-ي-ة Ÿ ١999نع
ا’ره-اب وم-ك-اف-ح-ت-ه وب-روت-وك-ول م-ل-ح-ق سشنة ،2004
وخ- -ط- -ة ع- -م -ل سش -ن -ة Ÿ 2002ن - -ع اإ’ره- -اب أايضش- -ا
ومكافحته.

آلصصومام آسصÎجعت  ٪80من آأ’رآضصي
كانت –تلها حركة آلشصباب
يرى السشيد ششرقي أانه منذ إانششاء اŸركز ا’فريقي
للدراسشات والبحوث اŸتعلقة با’رهاب ،اضشطلعت هذه اآ’لية «بدور
مركزي» ‘ توف Òقاعدة معلومات اسشتفادت منها الدول ا’عضشاء ‘
›ال ال -ت -دريب وب -ن -اء ال -ق -درات وت-ب-ادل اŸع-ل-وم-ات وال-ت-ح-ل-ي-لت
والبحوث اŸتعلقة با’رهاب والتطرف العنيف .كما كان للمركز
ال -فضش -ل ‘ م -د ا’–اد ا’ف -ري -ق -ي وال-دول اأ’عضش-اء ب-ت-ح-ال-ي-ل ع-ن
توجهات اإ’رهاب واسشتششراف تطورات هذه التهديدات وتأاثÒها
على القارة ا’فريقية ،مسشتششهدا بالدور الذي قامت به ‘ دولة
الصشومال حيث “كنت من اسشÎجاع  ٪٨0من ا’راضشي التي كانت

–تلها «حركة الششباب» اŸتمردة.
وب- - -ال- - -رغ - -م م - -ن ك - -ل ه - -ذه ا’‚ازات،
اسشتعرضس ششرقي اهم التحديات اŸاثلة أامام
اŸركز واŸتعلقة با’رهاب من اجل ششق
ال -ط -ري -ق ل-ب-ن-اء ق-درات “ك-ن م-ن ال-ن-ه-وضس
Ãهمته ،داعيا الششركاء اأ’فارقة ا« ¤اŸزيد
م-ن ال-دع-م ل-ل-م-رك-ز ل-يصش-ب-ح م-رك-ز ا’م-ت-ياز
ا’فريقي الذي أانششئ من أاجله».
وقد جرى افتتاح اأ’ششغال بحضشور مدير
اŸركز ا’فريقي للدراسشات واأ’بحاث حول
اإ’رهاب واŸمثل اÿاصس لل–اد ا’فريقي
ل-ل-ت-ع-اون ضش-د ا’ره-اب ’ري غ-ب-ي-فلو’-رتي
اسشك ،وم- -ف- -وضس السش- -ل- -م واأ’م- -ن ب- -ا’–اد
ا’فريقي اسشماعيل ششرقي ،و‡ثل عن وزارة الششؤوون اÿارجية
حواسس رياشس.
وج- -اء إانشش- -اء اŸرك- -ز ا’ف -ري -ق -ي ل -ل -دراسش -ات واأ’ب -ح -اث ح -ول
اإ’رهاب ،الذي مقره با÷زائر ‘ ،أاكتوبر  ،2004بقرار من ا’–اد
اإ’فريقي لتنسشيق ا÷هود الفردية وا÷ماعية ما ب Úالدول ا’فريقية
Ÿواج -ه -ة خ -ط -ر اإ’ره-اب ،م-ع اÿروج ب-ع-د ك-ل ل-ق-اء ب-ال-ع-دي-د م-ن
التوصشيات الرامية ا ¤مواجهة أا‚ع للظاهرة.
ك -م -ا ي -ه -دف اŸرك-ز ا ¤ضش-م-ان إاط-ار «ت-ب-ادل اŸع-ل-وم-ات ح-ول
–رك -ات ا÷م -اع -ات اإ’ره -اب-ي-ة واŸسش-اع-دة اŸت-ب-ادل-ة ل-ل-دراسش-ات
واÈÿات ‘ اÛال».
أاما نقاط ا’رتكاز ،فقد اختارتها الدول اأ’عضشاء لتكون Ãثابة
اŸؤوسشسشة التي “ثلها جهويا أامام اŸركز ،كما Áكن “ثيلها من
خلل وزراء الداخلية والدفاع والششؤوون اÿارجية للدول اأ’عضشاء.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لربع Úللدبلؤماسضية الŸÈانية
تكر Ëخاصس لرئيسس ا÷مهؤرية ‘ ،الذكرى ا أ

بوحجة :أ◊زأئر أأدرجت عملها ألدبلوماسسي وفق أŸبادئ
وليسس أألجندأت ألضسيقة ...وأعÎأف عاŸي بدورها
مدلسسي:آألية من آأليات أ◊كامة وإأعÓء صسوت ألدبلوماسسية
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لنسضان اعتÈته –ديا كبÒا للحكؤمة
رابطة الدفاع عن حقؤق ا إ

أ÷زأئر –تضسن  300ألف لجئ من ﬂتلف أ÷نسسيات

لنسضان أان ا÷زائر تأاوي قرابة  300أالف لجئ من
كشضفت الرابطة الؤطنية للدفاع عن حقؤق ا إ
ﬂتلف ا÷نسضيات وأاك Ìمن  29أالف مهاجر غ Òشضرعي اغلبهم قدمؤا من  23دولة إافريقية ،وهؤ ما
اعتÈته الرابطة –ديا كبÒا للحكؤمة التي تنفق أامؤال باهظة على عمليات ترحيلهم نحؤ بلدانهم
لصضلية ‘ ،ح Úدعت السضلطات إا ¤تقد ËاŸزيد من الدعم لهم ،وطالبت اŸنظمات الدولية
ا أ
لوروبية لؤقف الÎحيل القسضري للمهاجرين.
بالضضغط على ا◊كؤمات ا أ

لربع Úللدبلؤماسضية الŸÈانية للمجلسس الشضعبي الؤطني ،ولعل ما Áيز الذكرى إادراج
أاحيت ا÷زائر امسس الذكرى ا أ
الدبلؤماسضية الŸÈانية من قبل رئيسس ا÷مهؤرية ‘ دسضتؤر  ،2016ولنه كان احد مهندسضي الدبلؤماسضية الرسضمية ‘ ا÷زائر،
وأاعاد ا÷زائر ا ¤اÙافل الدولية ،قام رئيسضا الغرفت ÚالŸÈانيت Úعبد القادر بن صضالح والسضعيد بؤحجة بتكر Ëالرئيسس
عبد العزيز بؤتفليقة تسضلمه نيابة عنه رئيسس اÛلسس الدسضتؤري مراد مدلسضي.

فريال بوششوية
تصشوير عباسس تيليوة
أح- -تضض -ن أمسس قصض -ر أŸؤو“رأت
عبد أللطيف رحال ،أحتفالية كبÒة
ن -ظ -م -ت -ه -ا ÷ن -ة ألشض -ؤوون أÿارج-ي-ة
وأل- -ت -ع -اون وأ÷ال -ي -ة ع -ل -ى مسض -ت -وى
أÛلسس ألشضعبي ألوطنيÃ ،ناسضبة
أحياء ألذكرى أأ’ربع Úللدبلوماسضية
ألŸÈان -ي -ة ل -ل-غ-رف-ة ألسض-ف-ل-ى ،وأل-ت-ي
“ي- -زت ب- -حضض- -ور مسض- -تشض- -ار رئ -يسس
أ÷م- -ه- -وري- -ة ﬁم- -د ب- -وغ -ازي ،أ¤
ج -انب أل -وزرأء وك -ذأ ب -رŸان-ي Úع-ن
ألغرفت.Ú
و‘ كلمة ألقاها باŸناسضبة ،أكد
رئ- -يسس أÛلسس ألشض -ع -ب -ي أل -وط -ن -ي
ألسضعيد بوحجة ،أأ’همية ألتي توليها
ألغرفة للدبلوماسضية ألŸÈانية’ ،فتا
أ ¤أن إأدرأج -ه -ا ضض -م -ن أل -ت-ع-ديÓ-ت
أŸتضضمنة ‘ دسضتور  ،2016تقع على
ع - -ات - -ق أÛلسس «مسض - -ؤوول- -ي- -ة كÈى
لتطوير آأليات ألعمل وتعزيز ألتموقع،
وألتحرك من خÓل أسضÎأتيجية أكÌ
حيوية وفعالية» ،ما يكرسس توأجدأ
أكﬂ ‘ Èتلف أأ’طر ألŸÈانية.
ولعل أبرز ألرسضائل ألتي حرصس
ب- - -وح- - -ج- - -ة ع- - -ل- - -ى “ري- - -ره - -ا ،أن
ألدبلوماسضية أ÷زأئرية ألتي يعÎف
ألعا ⁄بأادأئها»،أدرج عملها ‘ سضياق
أŸبادئ وأŸثل وليسس وفق أجندأت
ضضيقة» ،كونها «متشضبعة بقيم ثورتنا
أÛي - -دة ‘ أل - -ت - -ح - -رر أل - -وط - -ن - -ي
وألسضيادة ،وأ’نعتاق أإ’نسضا ،Êوقيم
ألتعايشس ألسضلمي ب Úألدول ،وعدم
ألتدخل ‘ شضؤوونه ألدأخلية ،وأحÎأم
إأرأدة ألشض -ع -وب وأخ -ت -ي -ارأت-ه-ا» ،ك-م-ا
يعÎفون بفعاليتها ‘ حل ألنزأعات
بالطرق ألسضلمية وألسضياسضية وإأرسضاء
شضروط صضناعة أ’سضتقرأر ‘ أ÷وأر.
وأشضار أ ¤أن ألوقفة ألŸÈانية
أŸن-ظ-م-ة ب-ع-د  40سض-ن-ة م-ن أل-ع-طاء
أل -دب -ل -وم -اسض -ي ل -ل -م -ج -لسس ألشض-ع-ب-ي
ألوطنيﬁ ،طة «نسضÎجع من خÓلها
مسض - - - - -ارأل - - - - -وج - - - - -ود ‘ أ’–ادأت
وأ÷م -ع -ي -ات ألŸÈان -ي -ة أإ’ق -ل-ي-م-ي-ة
وأ÷ه -وي -ة وأل -دول -ي -ة» ،وأيضض ً-ا ع-ل-ى
أŸسض -ت -وى أل -ث -ن -ائ -ي -أضض -اف ي -ق-ول
بوحجة « -ألدأعم وأŸعزز بخيارأت
وأول - -وي- -ات ألسض- -ي- -اسض- -ة أÿارج- -ي- -ة،
وألدفاع عن أŸصضالح ألعليا للدولة
أ÷زأئرية ،بعد أن تعززت مكانتها
ضض-م-ن أول-وي-ات ألسض-ل-ط-ة أل-تشض-ري-ع-ية
نتيجة دسضÎتها ‘  ،2016تتويجا Ÿا
بادر به ألرئيسس بوتفليقة ‘ أطار
مشض- -روع- -ه أإ’صضÓ- -ح- -ي ألسض- -ي -اسض -ي
ألشض-ام-ل ،أل-دÁق-رأط-ي وأل-تشض-ارك-ي،
وأŸع- -زز ’سض- -ت- -ق -رأر وب -ن -اء أل -دول -ة
ألوطنية».
وتشض-ك-ل أل-دب-ل-وم-اسض-ي-ة ألŸÈانية
وفق ما أكد ذأت أŸسضؤوول« ،دعما
م -ت -وأصض  Ó-وم -ف -ع  Ó-ل -ل-دب-ل-وم-اسض-ي-ة

ألعاŸي للقضضاء ألدسضتوري.

مسساهل :ألدبلوماسسية
ألŸÈانية مكملة للرسسمية

ألرسضمية ،تنفيذأ للسضياسضة أÿارجية
أ÷زأئ- -ري- -ة أل- -ت -ي ي -وج -ه -ه -ا رئ -يسس
أ÷م- -ه- -وري- -ة ،ذأت م- -ب- -دأ وت- -ك -ي -ف
ومصضدأقية وخÈة وعزÁة وفعالية»،
وه -ي م -ك -م -ل -ة ل-ع-م-ل أل-دب-ل-وم-اسض-ي-ة
أل- -رسض- -م- -ي- -ة ،وتسض- -اه- -م ‘ –ق- -ي- -ق
أŸصضالح ألعليا للدولة ،وذكر مسضÒة
وŒربة عبد ألقادر بن صضالح على
سضبيل أŸثال.
ك - -م - -ا ذك - -ر ب - -اŸن - -اسض - -ب- -ة ،ب- -ان
ألدبلوماسضية ألوطنية –تكم Ÿعا⁄
وم- - -رت - -ك - -زأت سض - -ي - -اسض - -ة أ÷زأئ - -ر
أÿارج-ي-ة أل-ت-ي ك-رسض-ه-ا ب-ي-ان أل-فا—
ن -وف -م Èأÿال-دŒ ،ع-ل م-ن أل-قضض-ي-ة
أل- -ف -لسض -ط -ي -ن -ي -ة وقضض -ي -ة ألصض -ح -رأء
أل -غ -رب-ي-ة ،وإأحÓ-ل ألسض-ل-م ‘ ك-ل م-ن
م-ا‹ ول-ي-ب-ي-ا م-ن أول-وي-ات-ه-ا ،أŸث-منة
ب - - -اأ’دأء ألŸÈا Êم - - -ن أج- - -ل ح- - -ق
ألشض- -ع- -وب ‘ ت -ق -ري -ر مصضÒه -ا‘ ،،
ألدفاع عن أ◊قوق ألتاريخية للشضعب
ألفلسضطيني ‘ ،بناء دولته أŸسضتقلة
وع- -اصض- -م- -ت- -ه- -ا أل- -ق -دسس ألشض -ري -ف،
وألدعوة لتطبيق لوأئح ›لسس أأ’من
أل - -دو‹ ذأت ألصض - -ل - -ة وألشض - -رع - -ي - -ة
أل- - -دول- - -ي - -ة ،وب - -عث مسض - -ار ألسض Ó- -م
أŸتوقف منذ مدة طويلة ،لتجنيب
أŸن- -ط- -ق -ة أ◊سض -اسض -ة أل -ت -ه -دي -دأت
أÿطÒة ع -ل-ى أم-ن-ه-ا وأسض-ت-ق-رأره-ا،
ك- -م- -ا سض- -ج- -ل تضض -ام -ن أ÷زأئ -ر م -ع
ألشض - -عب ألصض - -ح - -رأوي وه - -ي - -اك - -ل - -ه
ألسضياسضية ،من أجل حريته وأسضتقÓله
وحقه ‘ تقرير أŸصض.Ò
م- - -ن ج- - -ه - -ت - -ه ،رئ - -يسس أÛلسس
أل -دسض -ت-وري م-رأد م-دلسض-ي  ⁄ي-ف-وت

أŸن - -اسض - -ب - -ة ل - -ي - -ت- -وق- -ف أ ¤إأق- -رأر
أل- -ت- -ع- -ديÓ- -ت أل- -دسض -ت -وري -ة أأ’خÒة
Ÿفهوم ألدبلوماسضية ألŸÈانية‘ ،
إأطار ما أسضماه أŸرأجع ألتي بادر بها
رئيسس أ÷مهورية ،مؤوكدأ أن ألتمثيل
أل -دسض -ت -وري ي -ع -كسس أ ¤ح -د ب -ع -ي -د
أ÷ه -ود أŸب -ذول -ة م-ن ق-ب-ل ألŸÈان
بغرفتيه ‘ هذأ أÛال.
و ⁄ي -ف-وت أل-ف-رصض-ة ،ل-ي-ج-زم ب-ان
ألدبلوماسضية ألŸÈانية آألية من آأليات
أ◊كامة وإأعÓء صضوت ألدبلوماسضية
ع- - -ل- - -ى أŸسض- - -ت- - -وى أإ’ق- - -ل- - -ي- - -م- - -ي
وألدبلوماسضي»’ ،فتا أ ¤أن ألعا⁄
أل- -ي -وم ي -ف -رضس تضض -ام -ن -ا وت -ك -ث -ي -ف
أل- -ت- -وأصض -ل ح -ول أل -قضض -اي -ا أل -ه -ام -ة
أŸشضÎك- -ة ،خ- -اصض- -ة ت- -ع- -زي -ز أأ’م -ن
وألسضلم ،كما توقف عند نصس أŸادة
أل -دسض -ت -وري -ة أل -ت -ي ت -وك -د أن رئ -يسس
أ÷مهورية يقرر ألسضياسضة أÿارجية
ويختصس ‘ إأبرأم أ’تفاقيات’ ،فتا
أ ¤أن وحدة ألبÓد وأنسضجام موأقفنا
على أŸسضتوى ألدو‹ تلزمنا جميعا
ب- -ف- -ت- -ح م- -ن- -اقشض- -ة ح- -ول ألسض -ي -اسض -ة
أÿارجية وهو ما تنصس عليه أŸادة
 148م-ن أل-دسض-ت-ور.وسض-ج-ل م-دلسضي
أرت- -ي- -اح- -ه ،ب- -خصض- -وصس أل- -فضض -اءأت
ألدبلوماسضية أ÷ديدة ،متوقفا عند
ت -ع -زي -ز أل -ت-ع-اون ألŸÈا ÊأŸرأق-ب-ة
أل-دسض-ت-وري-ة ،ع-ل-ى أŸسض-ت-وى أل-ثنائي
وأإ’ق- -ل -ي -م -ي وأل -دو‹’ ،ف -ت -ا أ ¤أن
أ÷زأئ -ر ع -اصض -م -ة أل -ع -دأل -ة ،ك-ون-ه-ا
–تضض -ن أŸق -ر أل -دأئ -م ل -ل -م -ح -ك-م-ة
أ’فريقية ،كما أعلن باŸناسضبة عن
أح- -تضض -ان أ÷زأئ -ر أشض -غ -ال أŸؤو“ر

قضضية اسضتÒاد معدات إاسضرائيلية الصضنع

وزي- -ر ألشض- -ؤوون أÿارج- -ي- -ة ع- -ب -د
ألقادر مسضاهل ،قال ‘ كلمة قرأها
ن- -ي -اب -ة ع -ن -ه أأ’م Úأل -ع -ام ل -ل -وزأرة،
«تسض- -ت- -وق- -ف -ن -ا أŸن -اسض -ب -ة ل -ل -ت -ن -وي -ه
باإ’‚ازأت أŸعتÈة ألتي أسضتطاعت
أل -دب-ل-وم-اسض-ي-ة أ÷زأئ-ري-ة –ق-ي-ق-ه-ا
خ Ó- -ل مسضÒة ب - -دأت إأب - -ان أل - -ث- -ورة
أل -ت -ح -ري -ري -ة أÛي -دة ،وق -د أث -ب-تت
صض- -ح- -ة ت- -ق -ارب -ه -ا ‘ أل -ت -ع -ام -ل م -ع
أأ’زم- -ات أŸع- -ق -دة ب -فضض -ل ح -ك -م -ة
رئيسس أ÷مهورية.
كما ذكر بإاشضارة أÛتمع ألدو‹
Ÿقاربة أ÷زأئر أŸتبعة ‘ مكافحة
أإ’ره-اب وأل-ت-ط-رف أل-ع-ن-ي-ف ،م-ثمنا
أل-دب-ل-وم-اسض-ي-ة ألŸÈان-ي-ة أل-ت-ي باتت
ترأفق ألدبلوماسضية ألرسضمية ،مؤوكدأ
أن لها أثر ملموسس ‘ تنفيذ ألسضياسضة
أÿارج - -ي - -ة ،وأل - -دف - -ع ب- -ال- -قضض- -اي- -ا
ألسضياسضية وأ’قتصضادية وأ’جتماعية
لتصضبح عنصضرأ مكم Óللدبلوماسضية
أل- -رسض- -م- -ي- -ة ل- -ل- -ت- -ك- -ف -ل ب -اıاط -ر
وأل - -ت - -ه - -دي - -دأت أب- -رزه- -ا أإ’ره- -اب
وأ÷رÁة أŸنظمة.ونبه مسضاهل أ¤
أل - -دور أŸم - -ي - -ز ل- -ل- -دب- -ل- -وم- -اسض- -ي- -ة
أ÷زأئرية ،على أŸسضتوى أŸغاربي
وأŸت -وسض -ط -ي وأإ’ف -ري -ق-ي وأل-ع-رب-ي
نتيجة ألعÓقات ،مثمنا أإ’صضÓحات
أل- -دسض- -ت- -وري- -ة أل- -ت- -ي أق -ره -ا رئ -يسس
أ÷م -ه-وري-ة ،أل-ت-ي ك-رسضت دم-ق-رط-ة
ألعمل ألدبلوماسضي ألŸÈا ،Êوخلصس
أ ¤ألقول بان ألسضياق أ’سضÎأتيجي
تكرسضه –و’ت عميقة تفرضس علينا
ع -م  Ó-م -ت -وأصض Ó-م-ن أج-ل أ◊ف-اظ
ع- -ل- -ى أأ’م- -ن وأ’سض- -ت -ق -رأر وأل -ن -م -و
أ’قتصضادي.
ب - - -دوره رئ - - -يسس ÷ن- - -ة ألشض- - -ؤوون
أÿارج - -ي - -ة وأل - -ت - -ع - -اون وأ÷ال - -ي- -ة
ب -اÛلسس ألشض -ع -ب -ي أل -وط -ن -ي ع -ب -د
أ◊ميد سضي عفيف ،أكد أن أÛلسس
وم- -ن- -ذ نشض- -أات- -ه أدرك أه- -م- -ي -ة دوره
ألسضياسضي على ألصضعيد ألدو‹ ،وكان
لزأما عليه أن يوأكب أ◊ركية ألكبÒة
أل-ت-ي م-ي-زت أل-دب-ل-وماسضية ألŸÈانية
أŸتأالقة بقيادة شضخصس عبد ألعزيز
ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ،ك-م-ا أسض-ت-ط-اع أن يضض-ع
ق-وأع-د وأسضسس دب-ل-وم-اسض-ي-ة برŸانية
جزأئرية حقيقية.
Óشض - -ارة ” ،ع - -رضس شض - -ري - -ط
ل --إ
تلفزيو ،Êعرج على أهم أÙطات
أل-ت-اري-خ-ي-ة ل-ل-دب-ل-وم-اسض-ية ألŸÈانية
وأل-رسض-م-ي-ة ،ك-م-ا ” ت-ن-ظ-ي-م م-عرضس
صض - -ور ع - -ل - -ى أل - -ه - -امشس ط - -اف ب - -ه
أŸشض- -ارك- -ون ‘ أ’ح- -ت -ف -ال -ي -ة ق -ب -ل
أن -ط Ó-ق -ه -ا ،م-ن ج-ه-ة أخ-رى سض-ي-ت-م
ت- -نصض- -يب أك Ìم -ن  50ف-وج صض-دأقة
مسضتقب Óحسضب بوحجة.

سسونلغاز  ⁄تدخر أأي جهد ‘ متابعة كل أإلجرأءأت ألقانونية
اŸصضنع الفرنسضي اعÎف Ãسضؤؤوليته واŸعدات اسضتبدلت

أوضض -حت شض -رك -ة سض -ون -ل-غ-از ‘ ب-ي-ان ل-ه-ا تسض-ل-مت
جريدة «ألشضعب» نسضخة منه ،أمسس أنه أسضتنادأ Ÿا
صض- -در م- -ن م- -ق -ا’ت ب -ت -اري -خ  16ديسض - -م Èأ÷اري
وأŸتعلقة باسضتÒأد مؤوسضسضة سضونلغاز Ÿعدأت مصضنعة
‘ إأسضرأئيل ،أنه ‘ إأطار أ‚از أÙطة ألكهربائية
لبوتليليسس بوهرأن بطاقة  450ميغاوأط ” أسضتÒأد
أŸع -دأت م -ن ط -رف أŸصض -ن -ع ج -ي -ج -ل -يك /ج -يÔأل
إأل -كÎيك ،ب -ح -يث ت-ب ÚخÓ-ل إأج-رأءأت أل-ت-ح-ق-ق م-ن
أŸعدأت أŸذكورة من طرف فرع ألشضركة أÿاصس
بالهندسضة وأŸكلف با‚از أŸشضروع بصضفته مسضؤوو’
عن أأ’شضغال ،أكتشضفت مصضالح فرع سضونلغاز أنه من
ب ÚأŸوأد أŸسضتوردة تضضمن أحد أŸكونات أŸعقدة
«صضمامات ألفيضضانات» إأشضارة « صضنع ‘ إأسضرأئيل»،
وعلى ألفور ” أ◊جز ألرسضمي Ÿصضالح أ÷مارك

أıتصضة يوم  4أفريل  2017أŸوأد ألتابعة للشضركة.
‘ هذأ ألصضدد أضضاف ألبيان أنه موأزأة مع
ح-ج-ز أŸصض-ال-ح أ÷م-رك-ي-ة ل-ل-م-وأد أŸذك-ورة ،ق-ام
ف-رع شض-رك-ة سض-ون-ل-غ-از ب-اسض-ت-دع-اء ﬁضض-ر قضض-ائ-ي
أل- -ذي أع -د ت -ق -ري -رأ ي -وم  19أف -ري-ل  2017حول
أŸوضضوع ،و‘ نفسس ألوقت ” أسضتدعاء مسضؤوول
ألشضركة أŸصضنعة لتقد Ëألشضروحات ألكافية حول
ألقضضية ،هذأ أأ’خ ÒأعÎف رسضميا Ãسضؤووليته ‘
إأدخال هذه أŸوأد عن غ Òقصضد.
وحسضب بيان مؤوسضسضة سضونلغاز فإانه منذ وقوع
ه -ذه أ◊ادث -ة ق -ام أŸصض -ن -ع ب -اسضÎج -اع أŸع -دأت
أŸذكورة ،وشضرع ‘ تعويضضها Ãعدأت قادمة من
أوروبا وباŸوأزأة مع ذلك ” إأيدأع شضكوى ضضد
ألشض- -رك- -ة أŸصض- -ن- -ع- -ة أم- -ام أÙك- -م- -ة أıتصض -ة

ومتابعتها بسضبب ألتصضريح أÿاطئ يوم  19أفريل
 ،2017علما أن وثيقة أŸعدأت تنصس على أن بلد
أŸنشضأا هو فرنسضا.
باŸقابل ،أكد ذأت أŸصضدر أن أŸعدأت ألتي
” أسضتبدألها بأاخرى قادمة من أوروبا وأسضتلمت
بتاريخ  11أكتوبر  ،2017أشضارت شضركة سضونلغاز ‘
هذأ ألشضأان إأ ¤أنها  ⁄تدخر أي جهد ‘ متابعة كل
أإ’ج- -رأءأت أل- -ق- -ان- -ون -ي -ة ‘ ه -ذأ أإ’ط -ار ك -إاي -دأع
ألشض -ك -وى ،ح -ج -ز مصض -ال -ح أ÷م -ارك وألسض -ل -ط -ات
أıتصض -ة أŸع -ن -ي -ة ،وك -ذأ أل -ل -ج -وء إأ ¤مسض -اع-دة
ألعدألة «أÙضضر ألقضضائي» ،وهذأ من أجل حماية
مصضا◊ها ،حسضب ما أفاد به بيان ألشضركة.

سس.بوعموششة

جÓل بوطي
أرق -ام وإأحصض -ائ-ي-ات ﬂي-ف-ة –صض-ي-ه-ا أ÷زأئ-ر
ب -خصض-وصس أل-ه-ج-رة غ Òألشض-رع-ي-ة Ãن-اسضب أل-ي-وم
ألعاŸي للهجرة ،ألتي باتت أŸلف أأ’ك Ìأنشضغا’
ل -دى أ◊ك -وم -ات ‘ أل -ع -ا ÚŸأŸت-ق-دم وأل-ن-ام-ي،
فا÷زأئر حسضب رأبطة ألدفاع عن حقوق أإ’نسضان
صض -رفت أم -وأ’ ضض -خ -م -ة خ Ó-ل ألسض-ن-وأت أل-ثÓ-ث
أأ’خÒة فقط لÎحيل أŸهاجرين ألوأفدين إأليها،
سضيما من ألدول أÛاورة ألتي تعرف ’ أسضتقرأر
بفعل أ◊روب وألنزأعات أŸسضتمرة ،هذه أأ’خÒة
تعت Èألعامل أأ’ول ’نتشضار ألظاهرة.
حسضب بيان ألرأبطة أ◊قوقية تلقت «ألشضعب»
نسضخة منه،أمسس ،ذكرت أن عدد ألÓجئ Úألذين
–تضضنهم أ÷زأئر يفوق بكث Òأإ’حصضائيات ألتي
 ·ÓأŸتحدة،
تقدمها مفوضضية ألÓجئ Úألتابعة ل أ
حيث ذكرت ألرأبطة أن هناك أزيد من  137ألف
’جئي من ألصضحرأء ألغربية Ãخيمات تندوف منذ
أزيد من أربع Úعاما ‘ ،ح Úتؤوكد مفوضضية أأ’·
أŸتحدة لÓجئ Úبا÷زأئر بان عددهم نحو 90
ألف.
كما ذكر ألبيان أن عدد ألÓجئ ÚألفلسضطينيÚ
حوأ‹ ’ 4040جئي ،وكذلك عدد ألÓجئ ÚألليبيÚ
حوأ‹  37ألف ’جئ ليبي ‘ ،حÚ
ت -ؤوك -د م -ف -وضض -ي -ة أأ’· أŸت-ح-دة
لÓجئ Úبا÷زأئر بان عدد نحو
 32ألف ’جئ ليبي ‘ ،مقابل ذلك
ذك -رت رأب-ط-ة أل-دف-اع ع-ن ح-ق-وق
أإ’نسض- -ان أن ع- -دد ألÓ- -ج -ئ Úم -ن
ﬂت- -ل -ف أ÷نسض -ي -ات ح -وأ‹ 230
’جئ ،كما أنّ أ÷زأئر أسضتقبلت
 40ألف ’جئ سضوري منذ توّتر
أأ’وضضاع بسضوريا  ،2011إأ’ أن ألعدد ترأجع إأ ¤أقل
من  15ألف ’جئ سضوري ‘ سضنة  2017حسضب
أŸصضدر نفسضه.
أع -دأد أŸه -اج -ري -ن غ Òألشض -رع-ي Úه-ي م-ل-ف
يثقل كاهل ألدولة منذ سضنوأت حيث أرتفع عدد
«أ◊رأقة» ألوأفدين نحو أ÷زأئر إأ ¤أضضعاف ‘
بعضس أأ’حيان ،و–ولت ألبÓد من ﬁطة عبور إأ¤
وجهة حياة بالنسضبة لعدد معت Èمن ألهارب Úمن
ألنزأعات أو ألرأغب ‘ Úحياة كرÁة ،وتختلف
ج -نسض -ي -ات -ه -م حسضب أإ’حصض -ائ -ي-ات وأأ’رق-ام أل-ت-ي
تقدمها رأبطة حقوق أإ’نسضان

م -ن -ه -م ‘ إأط -ار أت -ف -اق ب Úأ÷زأئ -ر وأل -ب -ل -دأن
ألقادم Úمنها ،كما ذكر بيان ألرأبطة أنّ أ÷زأئر
ي -ت -وأج-د ف-ي-ه-ا أك Ìم-ن  250أل-ف م-ه-اج-ر غÒ
شض-رع-ي م-ن أŸغ-رب ألشض-ق-ي-ق ي-ع-يشس م-ع-ظ-م-هم
ب -ط-ري-ق-ة سض-ري-ة ،وأغ-ل-ب-ه-م ي-ع-م-ل-ون ‘ زخ-رف-ة
أ÷بسس وألزرأعة.
تزأمنا مع أليوم ألعاŸي للهجرة ألذي يصضادف
أل -ي-وم  18ديسض -م Èم -ن ك -ل سض -ن -ة دعت أل -رأب -ط-ة
أ÷زأئرية للدفاع عن حقوق أإ’نسضان إأ ¤أ’هتمام
أك Ìب -اŸه -اج -ري -ن غ Òألشض -رع -ي Úأل -ذي -ن أظ-ه-ر
–قيق قامت به أŸنظمة أن أغلبهم يعيشضون على
ألتسضول دأخل أŸدن وكث Òمنهم Áارسس أعما’
شضاقة دون رقابة من أ÷هات ألوصضية ،لكن رغم
ذلك ق -الت أن أ÷زأئ -ر وف -رت أإ’م -ك-ان-ي-ات ن-ظ-رأ
للعدد ألهائل لـ «أ◊رأقة» ألوأفدين إأليها.

حقوق أŸهاجرين مهضسومة
وتطالب ألرأبطة حسضب ذأت ألبيان منظمات
’نسضان ألدولية بالضضغط على بلدأنهم
حقوق أ إ
’وروبية للمصضادقة على أتفاقية حماية حقوق
أأ
جميع ألعمال أŸهاجرين وأفرأد أسضرهم ،ألتي
 ⁄توقعها إأ ¤غاية أليوم أية
دول- - - - - -ة م- - - - - -ن دول أ’–اد
’وروبي ‘ ،ح Úدعت إأ¤
أأ
’نسض -ان -ي -ة
أحÎأم أ◊ق- -وق أ إ
ل- -ل- -م -ه -اج -ري -ن أ÷زأئ -ريÚ
أŸوج -ودي-ن ف-وق أرأضض-ي-ه-ا،
وضض -م -ان ح -ق -ه-م ‘ أل-ع-يشس
بكرأمة ودون “ييز ،وإألغاء
ك -ل أل -ق -وأن Úأل -ت -م -ي -ي -زي -ة،
وم-ن-اهضض-ة أÿط-اب-ات وأŸم-ارسض-ات أل-ع-نصض-رية
ألتي يتعرضضون لها.
أشضار أŸصضدر إأ ¤ضضرورة أحÎأم أ’تفاقيات
’وروب -ي -ة ل Ó-ت -ف -اق ح -ول
أŸوق -ع -ة م -ع أل -دول أ أ
أ◊قوق أ’قتصضادية وأ’جتماعية أŸتعلق بحرية
’ع Ó-ن أل -ع -اŸي ◊ق -وق
’شض -خ -اصس وأ إ
ت -ن -ق -ل أ أ
’نسضان وأللذين ينصضان على أن« :كل شضخصس له
أإ
’قامة بدولة من
أ◊ق ‘ ألتنقل بحرية و‘ أ إ
أختياره وكل شضخصس له أ◊ق ‘ مغادرة أي دولة
Ãا فيها مسضقط رأسضه أو ألعودة إأليها».
أما على أŸسضتوى ألوطني دعت ألرأبطة إأ¤
توف Òمقرأت تتوفر على ألشضروط ألضضرورية
’فارقة على غرأر ضضمان
وألÓئقة للمهاجرين أ أ
أل -ت -ك -ف -ل أل -غ -ذأئ-ي وأŸت-اب-ع-ة ألصض-ح-ي-ة وت-وفÒ
’طفالهم ،إأضضافة إأ ¤حماية
ألتعليم أŸدرسضي أ
ه -ذه ألشض -ري -ح -ة م -ن أل -ع -م -ال م -ن أسض -ت-غÓ-ل-ه-م
’جرأمية ألتي
وأسضتعبادهم ،ومتابعة ألشضبكات أ إ
تسضتغلهم وتدفعهم إأ ¤ألتسضول من أجل كسضب
أŸال على حسضاب كرأمتهم ،كما تنبه ألرأبطة
ألسض-ل-ط-ات ب-ان ت-ت-ك-ف-ل ب-اŸه-اجرين أ÷زأئريÚ
ألذين ” طردهم وترحيلهم من بلدأن أ’–اد
’وروبي.
أأ

أأك Ìمن  29أألف
«حرأق» أأغلبهم قدموأ
من  23دولة إأفريقية

أأك Ìمن  250أألف مهاجر
غ Òشسرعي من أŸغرب
يعيشسون بطريقة سسرية
تؤوكد أŸنظمة أ◊قوقية ‘ بيانها أنه يتوأجد
أك Ìمن  29ألف مهاجر غ Òشضرعي با÷زأئر
أغلبهم قدموأ من  23دولة إأفريقية ،ومن أŸعلوم
’ن ” ترحيل  36ألف
منذ  05سضنوأت إأ ¤غاية أ آ

ولد عباسس على الهامشس:

باق على رأسس أألفÓن أ ¤غاية ...2020ولسسنا ‘ حرب مع ألأرندي
لم Úالعام ◊زب جبهة التحرير
أاكد ا أ
ل -ل -ؤط -ن-ي ج-م-ال ول-د ع-ب-اسس ،ان-ه ب-اق ع-ل-ى
رأاسس ا◊زب العتيد إا ¤غاية العام ،2020
م -ف -ن -دا م -غ -ادرت -ه خ Ó-ل ال-ل-ج-ن-ة اŸرك-زي-ة
اŸقررة ‘ شضهر مارسس من العام .2018
ف- -ن- -د أأ’م Úأل -ع -ام ل -ل -ح -زب أل -ع -ت -ي -د م -ا روج
ب -خصض -وصس م -غ-ادرت-ه ل-ل-ح-زب خÓ-ل دورة أل-ل-ج-ن-ة
أŸركزية ألتي أجلها للمرة ألثانية على ألتوأ‹ ،و‘
تصضريح أد ¤به للصضحافة على هامشس أحتفالية
ألدبلوماسضية ألŸÈانية ،جزم بانه باق أ ¤غاية
ألعام .2020و‘ سضياق رده على سضؤوأل يخصس أأ’مÚ
أل-ع-ام أأ’سض-ب-ق ل-ل-تشض-ك-ي-ل-ة ع-ب-د أل-عزيز بلخادم قال
«بلخادم صضديق ،وعملنا مع بعضضنا منذ ‘ 1982
أ◊زب ،وليسس لدي أي عدو ،لكن أ◊زب أليوم
Ãظهر جديد ،مظهر تÈز فيه أأ’جيال ألصضاعدة

ألتي أن أأ’وأن ’ن تتسضلم أŸشضعل».
من جهة أخرى ،وردأ على سضؤوأل يخصس نتائج
أ’ن-ت-خ-اب-ات أÙل-ي-ة ،و–دي-دأ أل-ت-ح-ال-ف-ات أل-تي
أع -ق -ب -ت -ه -ا وشض -ه -دت م -ن -افسض-ة شض-رسض-ة ب Úح-زب-ه
وألتجمع ألوطني ألدÁقرأطي ،أكد أن ألتحالفات
حسضمت على أŸسضتوى أÙلي وأن حزبه ليسس ‘
حرب مع «أ’رندي» ،منبها أ ¤أن ألتحالفات ⁄
ت -خ -رج ع -ن دأئ -رة أل-تشض-ك-يÓ-ت أŸسض-ان-دة ل-رئ-يسس
أ÷مهورية.
‘ سض- -ي- -اق أخ- -ر ،و‘ رده ع- -ل- -ى سض -ؤوأل ي -خصس
أ’مازيغية وكذأ منطقة ألقبائل ،أفاد ولد عباسس «
قلتها وتكرأرها بصضفة رسضمية« ،أأ’فÓن» حامل
ألشضرعية ألتاريخية وألثورية ،من Áسس Ãنطقة
ألقبائل يحÎق ،ألتÓعبات سضبق وأن قاموأ بها ‘
 ⁄ 2011ولن تنجح.

»æWh

اإلثنين  18ديسسمبر  2017م
الموافق لـ  29ربيع األول  1439هـ

’دماج اŸهني ،مدير التششغيل زايدي:
أاكد تسشجيل نقائصس ‘ جهاز ا إ

اسضتحداث  99أالف منصضب شضغل مقابل فقدان  175أالف منصضب آاخر
تداب Òجديدة لÎقية ا÷هاز الوطني لدعم التشضغيل

” اسش- -ت- -ح- -داث  99أال -ف م -نصشب
شش - -غ - -ل ،م - -ق - -اب - -ل خسش- -ارة 175أالف
م- -نصشب آاخ- -ر خ Ó-ل ال -ع -ام ا÷اري،
وه -و ف -ارق سش -ل -ب -ي ي -ق-ارب  76أالف
منصشب ،ما تسشبب ‘ ارتفاع مؤوششرات
البطالة إا 12.3 ¤باŸائة ،حسشب ما
أاعلن عنه فوضشيل زايدي مدير عام
ال-تشش-غ-ي-ل ب-وزارة ال-ع-م-ل والتششغيل
والضشمان ا’جتماعي.

حياة  /ك
بعد تسسجيل نقائصس ‘ جهاز اإلدماج اŸهني
وعقود ما قبل التشسغيل ،تطلب األمر إاعادة النظر
‘ هذا األخ Òمن خÓل وضسع تداب Òجديدة،
لÎقية أاجهزة التشسغيل وجعلها أاك‚ Ìاعة ،وللرفع
من نسسبة اإلدماج ” اإلعداد لها بالتعاون مع خÈاء
من اŸكتب الدو‹ للعمل ،بعد إاجراء عملية التقييم
على هذا ا÷هاز الذي مرت  10سسنوات عن بداية
العمل به ،كما صسرح بذلك به ،أامسس ،زايدي عÈ
القناة اإلذاعية الثالثة.

نسضبة اإ’دماج اŸهني  ⁄تتجاوز ٪25

ه - -ذه ال - -ت - -داب Òا÷دي- -دة –ت ع- -ن- -وان ””م- -ن
ا÷ام -ع -ة إا ¤ال -ع -م -ل”” ،ت -ه-دف إا ¤ت-رق-ي-ة ا÷ه-از
الوطني لدعم التشسغيل ،للرفع من نسسبة اإلدماج
التي  ⁄تتجاوز  ،٪25والتي تبقى ـ حسسب اŸتحدث
ـ ب -ع -ي -دة ع -ن ال-ه-دف اŸرج-و واŸسس-ط-ر م-ن ق-ب-ل
السسلطات العمومية واÙدد بـ.٪33
أاوضسح اŸتحدث أان النسسبة اإلدماج هذه أاثرت

على نسسبة البطالة التي ارتفع مؤوشسرها بنقطتÚ
تقريبا ( ٪12.3بعدما كانت  ٪10.5سسنة ،) 2016
غ Òانه يتوقع– ،قيق اسستقرار ‘ معدلها ،بعد
رف-ع ال-ت-ج-م-ي-د ع-ل-ى ع-دد م-ن اŸشس-اري-ع ال-ت-ن-موية
الهامة.
واعت Èزايدي أان األرقام اŸسسجلة ⁄ ،ترق إا¤
مسستوى التطلعات اŸرجوة ،ويدل ذلك ـ حسسبه -
على عدم اسستجابة أاصسحاب اŸؤوسسسسات مع جهاز
ال -تشس -غ -ي -ل ،وي -ط -الب أان ي-ك-ون ه-ن-اك ت-ف-اع-ل م-ن
””اŸسس-ت-خ-دم ””Úوال-ت-ع-اط-ي م-ع سس-ي-اسس-ة ال-تشس-غ-ي-ل
بشسكل ايجابي.

ارتفاع مؤوشضر البطالة بنسضبة  ٪2خÓل العام ا÷اري

وذكر اŸدير العام للتشسغيل ‘ سسياق متصسل
Óحصسائيات ،سسجل ارتفاعا
أان الديوان الوطني ل إ
‘ نسسبة البطالة ‘ أافريل  2017بحوا‹ ،٪2
مقارنة بنفسس الفÎة من سسنة  ،2016ومرد ذلك

لزمة اŸالية التي “ر بها
حسسبه إا ¤انعكاسسات ا أ
لثر ‘ تراجع التنمية
البÓد ،والتي كان لها ا أ
وŒميد عدد من اŸشساريع ،ما اسستوجب ـ حسسبه
 تسسريح العمال ‘ اŸؤوسسسسات التي عانت منصسعوبات مالية.
لشسغال
ولفت زايدي إا ¤أان قطاع البناء وا أ
لك Ìتضسررا من
العمومية يعد من القطاعات ا أ
ال - -ظ - -رف الق - -تصس - -ادي واŸا‹ ال - -ذي “ر ب- -ه
ا÷زائ -ر ،مسس -ج  Ó-خسس -ارة ‘ م -ن-اصسب الشس-غ-ل
بلغت  91أالف منصسب شسغل ،خÓل نفسس الفÎة،
لدارة واÿدمات العمومية بفقدان
يليه قطاع ا إ
 84أالف منصسب شسغل ،مقابل تسسجيل انتعاشس ‘
قطاع الفÓحة الذي “كن من خلق  63أالف
منصسب شسغل ،وقطاع الصسناعة باسستحداث 36
أال -ف م -نصسب ع-م-ل ،ب-فضس-ل السس-ت-ث-م-ارات ال-ت-ي
Œسسدت ميدانيا ـ على حد قوله.

‘ لقاء –سشيسشي جهوي ببومرداسس حول حملة التلقيح

تخصضيصص أازيد من  5مÓي Úجرعة وإامكانيات كبÒة إ’‚اح اŸوعد
نشش -ط ‡ث -ل -و وزارة الصش -ح -ة والسش -ك -ان
وإاصشÓ-ح اŸسش-تشش-ف-ي-ات ،أامسس ،ب-ق-اع-ة اŸركز
’سشÓمي لبومرداسس لقاء –سشيسشيا
الثقا‘ ا إ
وإاعÓ- -م- -ي- -ا ج- -ه- -وي- -ا ضش- -م أاط -ب -اء وق -اب Ó-ت
وﬂتصش ‘ Úال - -طب ال - -وق - -ائ- -ي م- -ن ث- -م- -اÊ
و’ي -ات م -ن ال -وسش -ط ب -ه -دف شش-رح ال-ت-دابÒ
’‚اح
’جراءات التي اتخذتها الوصشاية إ
وا إ
حملة التلقيح الوطنية التي سشتنطلق يوم
 21ديسش- - -م Èا÷اري إا ¤غ - -اي - -ة  7جانفي
ل - -ف - -ائ - -دة أاط - -ف - -ال اŸدارسس ا’ب - -ت - -دائ - -ي - -ة
واŸتوسشطات من سشن  6سشنوات إا 14 ¤سشنة.

بومرداسس :ز /كمال
وق -د ط -م -أان ال -دك -ت -ور ط -رف -ا Êي-وسس-ف م-دي-ر
م -رك -زي ب -وزارة الصس-ح-ة م-ك-ل-ف بÈن-ام-ج الصس-ح-ة
اŸدرسسية متحدثا لـ«الشسعب”” على هامشس اللقاء
ك-اف-ة األول-ي-اء واألط-ف-ال اŸع-ن-ي Úب-ح-م-ل-ة التلقيح
ا›ÈŸة خÓل العطلة اŸدرسسية بالقول””أان حملة
التلقيح ضسد ا◊صسبة وا◊صسبة األŸانية تدخل ‘
إاط-ار ال-رزن-ام-ة ال-ع-ادي-ة ل-وزارة الصس-ح-ة ب-ن-اء ع-ل-ى
توصسيات منظمة الصسحة العاŸية التي وقعت عليها

ا÷زائ -ر ب -ه -دف ال -قضس -اء ال -ن -ه -ائ -ي ع -ل -ى م-رضس
ا◊صسبة ””البوحمرون”” اŸعدي ب Úاألطفال قبل
حلول سسنة  ،2020باإلضسافة إا ¤اللقاح ضسد ا◊صسبة
األŸان -ي -ة ال -ت -ي أاضس -ي -فت إا ¤ا◊م -ل -ة لرت-ب-اط-ه-ا
اŸباشسر مع دواعي حماية اŸرأاة ا◊امل وŒنب
ح -الت ال -تشس -وه اÙت-م-ل-ة ل-ل-ج-ن ،Úوب-ال-ت-ا‹ ف-ان
ا◊ملة عادية ول –مل أاي ﬂاوف أاو إاجراءات
اسستثنائية مثلما قال.
ك -م -ا ت-وق-ع ‡ث-ل وزارة الصس-ح-ة ‚اح ال-ع-م-ل-ي-ة
بنسسبة كبÒة مقارنة مع حملة التلقيح لشسهر مارسس
اŸاضسي التي  ⁄تتعد نسسبة  ٪21من عدد األطفال
اŸسستهدف ‘ ÚالÈنامج ،حيث ” ””تسسط Òبرنامج
متكامل و–ضسÒات كبÒة إل‚اح اŸوعد بالتنسسيق
م -ع ﬂت -ل -ف ال -ف -اع -ل ‘ ÚاŸي -دان خ-اصس-ة وزارة
الÎب -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة اŸط-ال-ب-ة ب-ال-ت-حضس Òال-ن-فسس-ي
للتÓميذ للتقدم من اقرب اŸراكز الصسحية بغرضس
ال-ت-ل-ق-ي-ح ،م-ع ت-ن-ظ-ي-م ع-دة ح-مÓ-ت –سس-يسس-ي-ة ‘
اإلذاع -ة وال -ت -ل-ف-زي-ون ل-ت-وع-ي-ة األط-ف-ال واألول-ي-اء””
وتأاكيده أايضسا ””أان الوزارة الوصسية خصسصست أازيد
من  5مÓي Úجرعة لقاح على اŸسستوى الوطني مع
إاضس-اف-ة Ÿ ٪10واج -ه -ة ح -الت ال -ع-ج-ز أاو ال-ن-قصس
اÙت-م-ل ل-ل-ق-اح ‘ مصس-ال-ح ال-وق-اي-ة ب-اŸوؤسسسس-ات

السستشسفائية””.

تخوفات من فشضل ا◊ملة لغياب التحسضيسص

أابدت العديد من ا÷هات اŸعنية بعملية التلقيح
اŸق -ب -ل -ة و‡ث -ل -ي مصس -ال -ح ال -وق-اي-ة ب-اŸؤوسسسس-ات
الصسحية لبومرداسس ‘ حديثها لـ«الشسعب”” تخوفها
من فشسل ا◊ملة اŸقبلة وتكرار سسيناريو مارسس
اŸاضسي ،حيث عرفت فيه ا◊ملة عزوفا كبÒا
وعدم التقبل النفسسي من طرف األولياء واألطفال
أانفسسهم نتيجة غياب اŸعلومة الدقيقة حول أاهمية
ال -ل -ق-اح وت-ق-اعسس م-دي-ري-ة الصس-ح-ة ‘ أاداء دوره-ا
كام ،Óوهو اŸشسهد الغالب قبل أايام قليلة من
ان-طÓ-ق ال-ع-م-ل-ي-ة ،ح-يث أاك-ت-فت اŸدي-ري-ة ب-ح-م-لة
ﬁتشسمة بإاذاعة بومرداسس وعاصسمة الولية‘ ،
ح Úي -ب -ق -ى اŸواط-ن-ون وال-ع-ائÓ-ت ع 32 Èبلدية
خاصسة النائية منها وا÷بلية يجهلون “اما طبيعة
ا◊ملة وأاهدافها ،وهو ما يتطلب عم– Óسسيسسيا
كبÒا ‘ اŸيدان قد يسستمر ألشسهر وليسس عÈ
دقائق معدودات على األث Òأاو جلسسات اسستعراضسية
‘ الصس -ال -ون -ات ،خ -اصس -ة وأان ا◊م -ل-ة السس-اب-ق-ة ⁄
تسستهلك سسوى  7آالف جرعة من أاصسل حوا‹ 180
أالف جرعة لقاح ﬂصسصسة لولية بومرداسس.

صشا◊ي ‘ ندوة –سشيسشية بسشيدي بلعباسس:

 7آا’ف امرأاة تعرضضت للعنف ‘  9أاشضهر
كششفت سشمية صشا◊ي رئيسشة
’–اد
÷ن- -ة اŸرأاة ال- -ع- -ام- -ل -ة ‘ ا إ
ال -ع -ام ل -ل -ع-م-ال ا÷زائ-ري ،Úع-ن
إاحصشاء  7آا’ف حالة عنف ضشد
ال- -نسش- -اء خÓ- -ل ال- -تسش- -ع- -ة أاشش -ه -ر
اŸاضش - - -ي- - -ة ع Èك- - -ام- - -ل و’ي- - -ات
’حصش-ائ-ي-ات ال-تي
ال-وط-ن ،وه-ي ا إ
ت -ن -ذر ب -ت -ف -اق -م ال -ظ -اه -رة ال -ت -ي
أاصشبحت تسشتدعي التفاتة جدية
ل-ل-ب-حث ‘ أاسش-ب-اب ت-فشش-ي-ها وطرق
ا◊د منها.

سضيدي بلعباسس :غ شضعدو
أابرزت سسمية صسا◊ي أامسس من سسيدي بلعباسس خÓل
تنشسيطها لندوة بكلية الطب بجامعة ا÷ي ‹Óاليابسس
بسسيدي بلعباسس ‘ إاطار ا◊ملة األ‡ية لوقف العنف
ضسد اŸرأاة ،تاريخ اŸرأاة ا÷زائرية ا◊افل بالبطولت
ومسسار كفاحها منذ الحتÓل إا ¤يومنا هذا ،والرهانات
والتحديات اŸسستقبلية لها ،كما انتقدت كل النقائصس
والعيوب الواردة ‘ القوان Úا÷زائرية ،خاصسة قانون
األسسرة ،وجملة التناقضسات اŸوجودة فيه ،كما دعت
اŸشس -رع ا÷زائ -ري ل-ل-ق-ي-ام Ãزي-د م-ن ا÷ه-ود ل-ت-ن-ق-ي-ة
ال -ق -ان -ون م -ن ك-ل شس-وائب ال-ت-م-ي-ي-ز واإلج-ح-اف ‘ ح-ق
اŸرأاة ،هذا وشسرحت أايضسا رفقة اŸشساركات ‘ الندوة
أاسس -ب -اب ت -ن -ام-ي ال-ظ-اه-رة وإان-ع-ك-اسس-ات-ه-ا ع-ل-ى ا÷انب
النفسسي ،اإلجتماعي والÎبوي لدى اŸرأاة وباقي أافراد
اÛت -م -ع ب -اع -ت -ب -ار اŸرأاة اÙور األسس-اسس-ي وا◊ل-ق-ة
الهامة ‘ اŸعادلة اإلجتماعية.
ودعت النقابية إاŒ ¤ر Ëالعنف ضسد اŸرأاة مهما
كان شسكله ونوعه ،من خÓل سسن قوان Úتكون رادعا لكل
أاشسكال اإلعتداءات التي تتعرضس لها اŸرأاة ،لسسيما

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com

العاملة.
وكانت مديرية الصسحة اÙلية قد
أاحصست  76حالة لنسساء معنفات خÓل
الفÎة اŸمتدة من شسهر جانفي إا¤
شسهر سسبتم Èمن السسنة ا÷ارية وهي
حالت لنسساء وقعن ضسحايا للعنف من
قبل أاشسخاصس داخل وخارج اÙيط
األسسري ،وتخصس ا◊الت اŸسسجلة
العنف ا÷سسدي ،منها  34حالة تسسبب
فيها أاشسخاصس مصسرح بهم و 42حالة
تسسبب فيها أاشسخاصس ›هولون ،حيث
تعرضست  30امرأاة تراوحت أاعمارهن
ما ب 19 Úو 65سسنة إا ¤عنف من قبل أاشسخاصس مصسرح
بهم جلهم يتنمون للمحيط العائلي واألسسري من أازواج،
أاشسقاء وحتى آاباء و 34امرأاة أاخرى تعرضسن للعنف من
قبل أاشسخاصس ›هول Úهذا و” إاحصساء سسبعة حالت
لنسساء تفوق أاعمارهن  65تعرضسن للعنف داخل اÙيط
األسسري وحتى خارجه.
وم -ن ج-ه-ت-ه-ا ع-ا÷ت مصس-ال-ح األم-ن ال-ولئ-ي خÓ-ل
السسداسسي األول من السسنة ا÷ارية  86قضسية عنف ضسد
النسساء غالبية هذه القضسايا تتمثل ‘ إاعتداءات الضسرب
وا÷رح العمدي اتهم ‘ ارتكابها الوسسط األسسري من
أازواج ،آاب -اء وأاب -ن -اء .وت -ع -ود األسس -ب-اب ‘ م-ع-ظ-م-ه-ا إا¤
التدهور العام ‘ دور الوظيفة اإلجتماعية ،واإلختÓلت
التي تشسهدها األسسرة ،حيث يعد اÙيط األسسري أاكÌ
األماكن التي تتعرضس فيها اŸرأاة ıتلف أانواع وأاشسكال
ال -ع -ن -ف ،ب-دل-ي-ل أان ال-ع-ائ-ل-ة ل ت-زال ا◊ام-ي ا◊ق-ي-ق-ي
لظاهرة تعنيف النسساء وسسببا رئيسسيا ‘ التكتم عن ما
يحدث داخلها من عنف أاين تضسطر النسساء اŸعنفات
للصسمت ﬂافة العواقب التي تلحق بهن ‘ حالة التبليغ
عن أاحد أافراد العائلة.

نظمت وقفة Ÿناصشرة
القدسس

العدد
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مبادرة صشناعة الغد تطلق منظومة ””اليقظة الصشحية””

مصضيطفى :عدد مرضضى السضرطان ‘ ا÷زائر
يقÎب من نصضف مليون

ق- - -ال اŸشش- - -ارك- - -ون ‘ ن- - -دوة ””صش- - -ح- - -ة
ا÷زائ -ري Úآاف -اق  ”” 2030اŸصش-اح-ب-ة ◊ف-ل
إاطÓق منظومة ””اليقظة الصشحية ”” Ÿبادرة
””صش -ن -اع -ة ال -غ -د ”” ،ب -أان اÿارط -ة الصش -ح -ي-ة
ل -ل -ج -زائ -ري Úآاف-اق ال-ع-ام  2030إا2050 ¤
–مل إاششارات جديدة يجب ا’نتباه إاليها ‘
سش -ي -اق ت -ط -وي -ر اŸن -ظ -وم -ة ب -ا÷زائ -ر أاول -ه -ا
ال -زي -ادة ال -دÁوغ-راف-ي-ة السش-ري-ع-ة وع-ودة
’مراضس ذات العÓقة بالتغذية والوراثة
ا أ
والعمل وعلى رأاسشها مرضس السشرطان.
و‘ ع- -رضس- -ه ع- -ن ف- -رصس ت- -ط- -ب- -ي -ق ال -ي -ق -ظ -ة
السسÎاتيجية والسستشسراف على قطاع الصسحة ‘
ا÷زائ - -ر ت - -ن - -اول ك - -اتب ال - -دول - -ة األسس- -ب- -ق بشسÒ
مصسيطفى مفهوم التخطيط السسÎاتيجي الصسحي
الذي يعد أافضسل وسسيلة لتجنب ﬂاطر اŸسستقبل
ف -ي -م -ا ل -ه ع Ó-ق -ة بصس -ح-ة ا÷زائ-ري Úآاف-اق 2030
و.2050
واسستدل مصسيطفى عن إاشسارات اŸسستقبل ‘
›ال الصس - -ح- -ة ب- -ت- -ط- -ور األم- -راضس اŸرت- -ب- -ط- -ة
ب - -ال - -ت - -غ - -ذي - -ة وع - -ودة األم - -راضس ال - -ق- -دÁة م- -ن
جديد واألمراضس ذات العÓقة بالتحول البيئي
ومنها أامراضس السسرطان التي قد تشسكل آافاق 2030
اŸرضس رق- -م واح- -د ‘ ا÷زائ- -ر ب -زي -ادة سس -ن -وي -ة
تÓ- -مسس  23أال -ف ح -ال -ة ،وه -و م -ا ي -رشس -ح م-رضس
السسرطان ‘ ا÷زائر على قيد ا◊ياة إا ¤نصسف
م -ل -ي -ون ح -ال -ة م -ا ي -ع-ن-ي  1.5ب -اŸائ -ة م-ن ع-دد
السسكان مع العلم أان كلفة عÓج مريضس واحد
بالسسرطان يصسل إا 6 ¤مليون دينار.
وق- -دمت األم- -ي- -ن- -ة ال- -ع -ام -ة ل -ن -ق -اب -ة األط -ب -اء
ا÷زائري Úالدكتورة سسعاد براهيمي رؤوية ميدانية
عن أاهم التحديات اŸسستقبلية أامام قطاع الصسحة
والسسكان ‘ ا÷زائر وعلى رأاسسها تزويد األطباء

واŸمارسس Úبأادوات اليقظة اإلسسÎاتيجية حسسب
›الت ت -دخ -ل ال -وظ -ي -ف -ة ال -ع Ó-ج -ي -ة وم -ت -اب-ع-ة
اŸرضسى بعد بواسسطة آالية الوقاية.
ك- -م- -ا ع- -رضست األخصس- -ائ -ي -ة ح -ب -ي -ب -ة ع -وي -داد
ال - -ت - -ط - -ورات اŸت - -وق- -ع- -ة ‘ ›ال طب ال- -ع- -م- -ل
وا÷وانب القانونية التي يجب تطويرها للتكفل
بشس- -ري- -ح- -ة ال- -ع- -م -ال اŸع -رضس◊ Úوادث ال -ع -م -ل
وعددهم يبلغ حاليا  4مليون عامل مشسÒة ا¤
ت- -وسس- -ع رق -ع -ة األم -راضس اŸزم -ن -ة ذات ال -ع Ó-ق -ة
Ãحيط العمل با÷زائر ما زاد من كلفة التكفل
على كاهل اŸوازنة العامة للدولة.
وم- - - - - -ن ج- - - - - -ه - - - - -ت - - - - -ه - - - - -ا أاث - - - - -ارت اŸسسÒة
السس-تشس-ف-ائ-ي-ة ق-روم-ي ن-ب-ي-ل-ة إاشس-ك-ال-ية اإلدارة ‘
القطاع الصسحي وإاشسارات الوضسع ا◊ا‹ ‘ تسسيÒ
الهياكل السستشسفائية وتكوين اŸوارد البشسرية وهو
وضس -ع ي -تسس -م ب -ب -عضس اÿل -ل ال -ذي ق-د ي-ت-ف-اق-م ‘
اŸسس -ت -ق-ب-ل إاذا  ⁄تسس-ارع السس-ل-ط-ات الصس-ح-ي-ة إا¤
تطوير اŸنظومت Úالقانونية واŸالية للقطاع.

ق.و

ششاركت فيها السشلطات اÙلية ،أاحزاب وفعاليات اÛتمع اŸدÊ

وقفة تضضامنية مع الشضعب الفلسضطيني بدار الثقافة بجيجل

ششهدت دار الثقافة عمر
أاوصش -دي -ق ب -و’ي -ة ج-ي-ج-ل،
وق-ف-ة تضش-ام-ن-ي-ة مع الششعب
ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي ،شش-اركت ف-ي-ها
السش - -ل- -ط- -ات اÙل- -ي- -ة ع- -ل- -ى
رأاسش- -ه- -م وا‹ ال- -و’ي -ة ،إا¤
ج - -انب أاعضش- -اء م- -ن اÛلسس
الشش -ع -ب -ي ال -و’ئ -ي و‡ث-ل-ي
ع-دة أاح-زاب سش-ي-اسش-ية وكذا
ﬂت -ل -ف ف -ع-ال-ي-ات اÛت-م-ع
اŸد ،Êبحضشور ‡ثل دولة
فلسشط Úبجيجل .
و” ب - -اŸن - -اسس - -ب - -ة ت - -ق- -دË
مداخÓت منددة بقرار الرئيسس
األم -ري -ك -ي ت-رامب ن-ق-ل سس-ف-ارة
ب Ó- -دة إا ¤ال- -ق- -دسس اÙت- -ل- -ة،
م- -ع- -تÈي- -ن ذلك ت- -ع- -دي- -ا ع- -ل -ى
الشس- -رع -ي -ة ال -دول -ي -ة وال -ق -وانÚ
األ‡ي- -ة ،مشس- -ي -دي -ن ب -اŸوق -ف
ا÷زائري الثابت Œاه القضسية
الفلسسطينية ،و›ددين “سسكهم
ب-ال-ق-دسس ع-اصس-م-ة أاب-دي-ة ل-دولة
ف - -لسس - -ط ،Úراف - -ع Úخ Ó- -ل- -ه- -ا
شسعارات وصسور –مل اŸسسجد
األقصسى.
وأاك- - - -د ب- - - -عضس اŸشس - - -اركÚ
لـ«الشسعب”” ،أان هذه الوقفة هي
أاقل شسئ Áكن القيام به Œاه

القضسية الفلسسطينية ،التي تعيشس
ظ- -روف- -ا عصس- -ي- -ب -ة تسس -ل -ت -زم أان
ت -ت -وح -د ال -ق -وى ال -ف -لسس -ط-ي-ن-ي-ة
وال-ع-رب-ي-ة واإلسسÓ-م-ي-ة م-ن أاجل
مواجهة قرار ترامب وا◊فاظ
ع- -ل- -ى ف- -لسس- -ط -ي -ن -ي -ة ال -ق -دسس،
مشسÒي- - -ن إا ¤أان ذلك ال- - -ق- - -رار
فضسح انحياز اإلدارة األمريكية
ل-ل-ك-ي-ان الصس-ه-ي-و ،Êوهي فرصسة
لسس- -حب ال- -بسس -اط م -ن أام -ري -ك -ا
ك - -راع - -ي - -ة ل- -لسسÓ- -م ‘ الشس- -رق
األوسسط.
ون ّ-وه ﬁم -د ب-وم-زب-ر ،عضس-و
اÛلسس الشس - -ع - -ب - -ي ال - -ولئ- -ي،
ب -اŸوق -ف اŸشس -رف ل -ل -ج -زائ -ر
ح -ك -وم -ة وشس -ع -ب-ا Œاه ال-قضس-ي-ة
الفلسسطينية ،وحسسبه ليسس غريبا
أان تشس -ه -د الشس -وارع وال -ق -اع -ات

ت -واف-د ا÷زائ-ري Úل-ل-ت-ع-ب Òع-ن
غضس - -ب- -ه- -م Ÿا ي- -حصس- -ل ال- -ي- -وم
للفلسسطيني Úأامام مرآاى العا،⁄
داعيا إا ¤مواصسلة الضسغط على
اإلدارة األمريكية لتغي Òقرارها
وت- - -وح - -ي - -د الصس - -ف ال - -ع - -رب - -ي
واإلسسÓمي ‘ مواجهة غطرسسة
الحتÓل ،مؤوكدا أان ما شسهدته
دار الثقافة بجيجل من حضسور
قوي للسسلطات اÙلية وأاحزاب
سس- -ي- -اسس- -ي- -ة و‡ث -ل -ي اÛت -م -ع
اŸد Êوسسكان الولية Ãختلف
أاعمارهم ،يع Èعن مدى إارتباط
ا÷زائ- - -ري Úع - -ل - -ى اخ - -ت Ó- -ف
ان-ت-م-اءات-ه-م ب-ف-لسس-ط Úوشس-ع-بها
األبي.

م.مغÓوي

نقابة اÙام Úبالبويرة
تتضضامن مع فلسضط Úارتفاع أاسضعار اÿشضب بسضكيكدة يرهن مسضتقبل حرفة صضناعة اأ’ثاث
’حمر بـ 1100دج و«البايلون”” بـ 1500دج للم Îالواحد
ا أ

ن - -ظ - -مت ن - -ق- -اب- -ة اÙام Úوق- -ف- -ة
احتجاجية ،أامسس ،أامام ›لسس القضساء
ب -ال -ب -وي -رة ،ل -ل -ت -ن -دي -د ب -ق -رار ال -رئ -يسس
األم- -ري- -ك- -ي دون- -ال -د ت -رامب ال -ق -اضس -ي
ب -العÎاف ب -ال -ق -دسس ع-اصس-م-ة ل-ل-ك-ي-ان
الصسهيو.Ê
الوقفة شسارك فيها اÙامون الذين
ج- -اؤووا م- -ن ﬂت- -ل -ف م -ن -اط -ق ال -ولي -ة
Ÿسساندة الشسرعية الدولية التي تعت Èان
ال -ق -دسس ه -ي ع -اصس -م -ة دول -ة ف -لسس-طÚ
وم-ن-اصس-رة ال-قضس-ي-ة ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ية وقيام
دول- -ة مسس- -ت- -ق -ل -ة ع -اصس -م -ت -ه -ا ال -ق -دسس
الشس-ري-ف ،م-ط-ال-ب Úب-إال-غ-اء ق-رار رئ-يسس
األمريكي ألنه اخÎق القانون الدو‹.
اÙامون أاكدوا ‘ كلمتهم أان القرار
األمريكي ل يسستند ألي قانون دو‹ لذا
ع- -ل- -ى ال- -ه- -ي- -ئ- -ات ال- -دول- -ي- -ة أان ت- -ق- -وم
باإلجراءات القانونية إللغاء القرار ،كما
دع - -وا ك - -ل ال - -دول خ - -اصس- -ة ال- -ع- -رب- -ي- -ة
واإلسسÓمية إا ¤القيام بحملة دبلوماسسية
واسسعة للتنديد بالقرار األحادي للرئيسس
ترامب وعزله سسياسسيا .كما دعوا دول
ال- -ع -ا ⁄إا ¤العÎاف ب -دول -ة ف -لسس -طÚ
وعاصسمتها القدسس التي تعت Èقبلة كل
الديانات السسماوية.

البويرة :ع نايت رمضضان

تششهد أاسشعار اÿششب اŸسشتعمل ‘ صشناعة
’ثاث اŸنز‹ ارتفاعا غ Òمسشبوق حسشب
ا أ
م -ا أاك -ده لـ«الشش -عب”” ب -عضس أاصش-ح-اب ورشش-ات
ال-ن-ج-ارة بسش-ك-ي-ك-دة ،وال-ذي-ن ام-ت-ه-ن-وا ه-ذه
ا◊رف -ة م -ن -ذ سش -ن Úح -يث أان سش -ع-ر اÿششب
’ن-واع ارت-ف-ع
’ح -م -ر ال -ذي ي -ع -ت Èأاج -ود ا أ
ا أ
سشعره من  400دج للم Îالواحد إا1100 ¤
دج ،أاما ””خششب البايلون”” ارتفع من  1100دج
إا 1500 ¤دج ،إاضشافة إا ¤ارتفاع سشعر بقية
أانواع اÿششب كل حسشب نوعيته من  ٪30إا¤
 ،٪50م-ن ج-ه-ت-ه-م أاصش-ح-اب ورشش-ات ال-ن-جارة
يشش-ت-ك-ون أايضش-ا م-ن ع-دم ت-وف-ره ك-م-ا طالبوا
ا÷ه-ات اŸع-ن-ي-ة بضش-رورة ال-ت-دخ-ل م-ن أاجل
إانقاذ هذا ا◊رفة من الزوال””.
كما أاعرب Œار األثاث بسسكيكدة عن معاناتهم
من Œارة اÿشسب إاجمال واألثاث خصسوصسا ،وهو
األمر الذي بات يهدد Œارتهم كما أان Óﬁتهم
أاصسبحت مهددة بالغلق ‘ حال ما اسستمر الوضسع
على ما هو عليه ،كما وجد التاجر نفسسه يعاÊ
أايضسا ‘ الكث Òمن األحيان من كسساد السسلع التي
انصسرف عنها اŸواطن البسسيط.
وأارج -ع ب -عضس Œار األث -اث ب -اŸدي -ن -ة ال-ت-ه-اب
أاسسعار اÿشسب إا ¤تراجع اسستÒاد األثاث من خارج
ا÷زائ -ر وارت -ف -اع اŸواد األول -ي -ة ال -ت -ي ت-دخ-ل ‘
الصس -ن -اع -ة اÿشس -ب -ي -ة ،ع -ل -ى غ -رار ﬂت -ل-ف أان-واع
اÿشسب‡ ،ا دفع بالعديد من ‡تهني النجارة
ال-ت-وق-ف ع-ن ال-ع-م-ل ل-كسس-اد م-ن-ت-وج-اتهم ،وإاحجام

اŸواطن Úعلى اقتناء هذه اŸنتوجات ألسسعارها
اŸرت -ف -ع -ة”” ،ك -م -ا أاوضس -ح اح -د ال -ن -ج -ارة ب -وسس -ط
اŸدينة”” ،أان اÿشسب ارتفع سسعره من  400دج للمÎ
إا 1100 ¤دج ،أاي بنسسبة  ،٪120معتÈا أان األسسعار
‘ األسسواق العاŸية  ⁄ترتفع بهذا ا◊د ،وإا‰ا
اŸضساربة ‘ األسسعار بالسسوق اÙلي هي التي
ج -ع -لت ه -ذه األسس -ع -ار ت-ل-ت-هب ،م-وازاة م-ع ت-راج-ع
السس -تÒاد ،األم -ر ال -ذي ج -ع -ل ال -ك -ث Òم-ن م-ه-ن-ي
ال-ن-ج-ارة بسس-ك-ي-ك-دة ،ي-ط-ال-ب-ون السس-ل-ط-ات اŸع-ن-ية
بتنظيم سسوق اÿشسب ووضسع حد للمضساربة ،التي
سسترهن مسستقبل حرفة النجارة بالولية””.
م - -ن ج - -ان - -ب- -ه ،رايسس ع- -ل- -ي رئ- -يسس غ- -رف- -ة
لسسعار
الصسناعات التقليدية أاكد الرتفاع الكب Òأ
لسسواق اÙلية”” ،موضسحا ””أان هذه
اÿشسب با أ
لسساسس لعدم توفر
الزيادة اÙسسوسسة ،راجعة با أ
م -ادة اÿشسب ب -السس-وق ،وب-ال-ك-م-ي-ات اŸط-ل-وب-ة،
إاضسافة إا ¤توجه الدولة ÿفضس الواردات بشسكل
كب ،””Òوأاضساف رايسس ””أان هذا النشسغال حقيقي
واثر على هذا القطاع”” ،كما أاشسار رئيسس الغرفة
الصسناعة التقليدية ،إا ¤أان هذا النشسغال ”
ط-رح-ه ع-ل-ى السس-ل-ط-ات اŸرك-زي-ة ،م-وضس-ح-ا أان
ا◊ل ‘ إانتاج هذه اŸادة ﬁليا للتحكم ‘
السس- -وق واÙاف- -ظ- -ة ع- -ل- -ى ح- -رف- -ة ال- -ن- -ج -ارة
لسسعار حتى تكون ‘
مسستقب ،Óوبالتا‹ خفضس ا أ
متناول ا÷ميع.

سضكيكدة :خالد العيفة
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إإ’ثنين  18ديسشمبر  2017م
إلموإفق لـ  29ربيع إأ’ول  1439هـ

دعت إآ ¤إآخطارها ‘ حال تسسجيل ملحظات

مديرية التجارة بÈج بوعريريج تتدخل لسشحب حليب““سشيليا““ من السشوق
دع -ا م -دي -ر آل -ت -ج -ارة آيت م -وسس-ى
ع- -ب- -د آل- -ن- -اصس- -ر سس -ك -ان و’ي -ة ب -رج
بوعريريج إآŒ ¤نب آقتناء حليب
’ط -ف -ال سس -ي -ل -ي-ا ع-ل-ى مسس-ت-وى ك-ل
آ أ
نقاط آلبيع من صسيدليات وﬁلت
Œارية كونه غ Òمطابق Ÿقاييسس
آ÷ودة وآلسسلمة آلصسحية.

برج بوعريريج :بلقاسسم جبار
أإضشاف آإيت موسشى أإن إ◊ليب ملوث بجرثومة
ضشارة ،دإعيا إŸوإطن Úإإ ¤إإخطار مديرية إلتجارة
‘ حال تسشجيل أإي مÓحظة ‘ هذإ إلششأان ،مششÒإ
إإ ¤أإن م -دي -ري-ة إل-ت-ج-ارة ج-ن-دت ف-رق-ه-ا ل-ل-ت-ح-ري
وإلبحث عن هذإ إŸنتج على مسشتوى إلصشيدليات
وكذإ إÓÙت إلتجارية.
من جهته ،أإفاد رئيسص نقابة إلصشيادلة فضشيل
إإسش-م-اع-ي-ل أإن-ه ” ت-وج-ي-ه ت-ع-ل-ي-م-ات ل-ك-ل صش-ي-ادل-ة
إلو’ية –ثهم على ضشرورة سشحب منتوج حليب
إأ’طفال سشيليا تفاديا أ’ي خطر.

..وتطالب بتدارك النقصص اŸوجود ‘
سشوق ا÷ملة للخضشر والفواكه
سش -ج -لت مصش-ال-ح م-دي-ري-ة إل-ت-ج-ارة ب-و’ي-ة ب-رج
ب -وع -ري -ري -ج ،ع-ل-ى مسش-ت-وى سش-وق إ÷م-ل-ة إÿاصص
ب- -اÿضش- -ر وإل- -ف -وإك -ه ب -عضص إل -ن -ق -ائصص أإي -ن دعت
إلقائم Úإإ ¤ضشرورة تدإركها بهدف ترقية هذإ
إلفضشاء ،حيث طالبت إلسشلطات إلوصشية Ãديرية
إلتجارة إإ ¤إلعمل على تهيئة ﬁيط إلسشوق وتوفÒ
إإ’نارة وإلنظافة.
مدير إلتجارة بو’ية برج بوعريريج آإيت موسشى
عبد إلناصشر ،أإكد أإن إلو’ية تتوفر على سشوق جملة
وإحد خاصص باÿضشر وإلفوإكه يÎبع على مسشاحة
 24620م Îمربع ،منها  6178م Îمربع مغطى،
–وي على ﬁ 112ل Œاري وÓﬁ 6ت خدماتية،
كما يحتوي على  80مربع خاصص بالتجار ،مؤوكدإ ‘
إلسشياق ذإته أإن إلسشلطات إلوصشية باŸديرية سشعت
إإ ¤ترسشيم إلتجار.
مدير إلتجارة أإكد بأان مصشا◊ه سشجلت بعضص
إلنقائصص على مسشتوى هذإ إŸرفق إلهام إلذي

وجب أإن يؤوخذ بع Úإ’عتبار من طرف مصشالح
إلبلدية ومؤوسشسشة إلتسشي Òلهذإ إلسشوق ،من خÓل
–سش ÚإÙي - -ط إÛاور ،وضش - -م- -ان إل- -ن- -ظ- -اف- -ة
وإإ’ن -ارة ،ب -اإ’ضش -اف -ة إإ ¤إل-ع-م-ل ع-ل-ى ت-زوي-د ه-ذإ
إلسشوق باŸيزإن إلثقيل ،من أإجل “ك Úمؤوسشسشة
إل-تسش-ي Òم-ن م-ع-رف-ة إل-ك-م-ي-ات إŸت-دفقة ıتلف
إŸوإد.

ا÷زائرية للمياه تؤوكد إاصشلح اŸقاطع
اŸتضشّررة ببلدية ““حسشناوة““
بعد طول معاناة دإمت عدة أإششهر مع غياب
إŸياه إلصشا◊ة للششرب عن حنفيات سشكان ﬂتلف
أإحياء بلدية ””حسشناوة”” ،وبعد إÛهودإت إŸبذولة
م -ن ق -ب -ل مصش -ال -ح إ÷زإئ -ري -ة ل -ل -م-ي-اه وح-دة ب-رج
ب-وع-ري-ري-ج ب-ال-ت-ع-اون م-ع مصش-ال-ح إŸوإرد إŸائية،
عادت مؤوخرإ إŸياه إإ ¤إ◊نفيات بÈنامج توزيع
ج -دي -د م -رة ك -ل أإرب -ع -ة أإي -ام ،وه -ذإ ب -ع -د إإصش Ó-ح
إلتسشربات ع Èإلششبكة إلقدÁة وإإصشÓح وŒديد
إŸقطع إŸتضشرر Ãحاذإة إلطريق إلسشيار إŸمتد
على طول  500م.Î
ب-حسشب إŸك-ل-ف-ة ب-اإ’عÓ-م ب-ا÷زإئ-ري-ة ل-ل-م-ي-اه
سشليمة بودروإز ،فإان عمال إلوحدة بذلوإ ›هودإت
ج -ب -ارة م -ن إج -ل إإصش Ó-ح إل-ع-طب إ◊اصش-ل ل-ت-ع-ود
عملية إلتزود باŸياه إإ ¤حالتها إلعادية ع Èجميع
أإح- -ي -اء ب -ل -دي -ة حسش -ن -اوة ،وق -امت إل -وح -دة ك -ذلك
Ãضشاعفة كمية إإ’نتاج إلتي يتم ضشخها من برج

آجتماع تنسسيقي لدرآسسة ملف آ’سستثمار بسسعيدة

توزيع  322دف Îعقاري لألملك العمومية

أآشسرف وآ‹ و’ية سسعيدة لوح سسيف
’سس- - -لم ب - -ق - -اع - -ة آÙاضس - -رآت ع - -ل - -ى
آ إ
آ’ج -ت -م -اع آل -ت -نسس -ي -ق-ي آل-ذي خصسصس-ه
ل- -درآسس- -ة م- -ل- -ف آ’سس- -ت -ث -م -ار ب -حضس -ور
آل -ه -ي -ئ -ات آŸع -ن-ي-ة وع-ل-ى رأآسس-ه-ا رؤوسس-اء
آل-ب-ل-دي-ات ،وم-درآء آل-ه-يئة آلتنفيذية،
وم- -درآء آل- -ب -ن -وك وÃشس -ارك -ة ‡ث -ل -ي
ف -ي -درآل -ي -ات وج -م -ع -ي-ات آŸسس-ت-ث-م-ري-ن
آÙلي.Ú

سسعيدة :ج .علي

إل-ل-ق-اء ب-دأإ Ãرإسش-ي-م ت-وزي-ع إل-دف-ات-ر إل-ع-ق-ارية
Óم Ó-ك إل -ع -م -وم -ي -ة إÿاصش -ة ب -ال-ب-ل-دي-ات ع-ل-ى
ل -أ
رؤوسشائها ‘ إإطار عملية ضشبط إ◊افظة إلعقارية
للجماعات إÙلية ،وهي إلعملية إلتي من ششأانها
حصش-ر وضش-ب-ط إأ’مÓ-ك إل-ت-اب-ع-ة ل-ل-ب-ل-دي-ة وبالتا‹
“ك Úهذه إأ’خÒة من إ’سشتغÓل إأ’مثل لهذه
إلفضشاءإت وإأ’مÓك إلعينية ،إلتي كانت إإ ¤وقت
قريب غ Òمضشبوطة إŸعا ⁄وبعيدة عن متناول
مصشالح إلبلديات بسشبب تضشارب وتعارضص ثبوتية
ملكيتها‡ ،ا ششكل عبئا عليها ‘ رسشم خطط
إسشتثمار هذه إأ’مÓك أإو على إأ’قل –صشيل رسشوم
إسشتغÓلها سشوإء من طرف إÿوإصص أإو إلقطاعات
غ ÒإŸمركزة.
هذإ إإ’جرإء إأ’خ Òمن ششأانه تثم ÚإŸدإخيل
إل- -ن- -اج -م -ة ع -ن إسش -ت -غ Ó-ل -ه -ا وك -ذإ “ك Úرؤوسش -اء
إلبلديات من رسشم خطط إ’سشتثمار إŸسشتقبلية،
ب -ن -اء ع-ل-ى إŸع-ط-ي-ات إل-ت-ي أإصش-ب-حت –وزه-ا ك-ل
بلدية ،إإذ ششملت إلعملية ‘ مرحلتها إأ’و ¤ضشبط
وتوزيع  322دف Îعقاري على مسشتوى  16بلدية إإ¤
ديسش- - - - - - - - - - - - - -م.2017 È
غ - - - - - - -اي- - - - - - -ة 14
باŸناسشبة جدد وإ‹ إلو’ية دعوته وتوجيهاته إإ¤
رؤوسش -اء إل -ب -ل-دي-ات إإ ¤ضش-رورة إسش-ت-غÓ-ل إل-ف-رصش-ة

◊سشن إسشتغÓل هذه إŸقدرإت وإأ’مÓك ‘ تنويع
وتثم ÚإŸدإخيل من خÓل فتح إÛال وإسشعا
أإمام إŸسشتثمرين ’سشتقطاب رؤووسص إأ’موإل وذلك
ب -ال -ت -نسش -ي -ق م-ع إŸصش-ال-ح وإŸدي-ري-ات إŸت-دخ-ل-ة
وإŸرإف- - - - - - -ق- - - - - - -ة ع - - - - - -ل - - - - - -ى ح - - - - - -د سش - - - - - -وإء.
إإششكالية و–ديات إ’سشتثمار على مسشتوى عديد
إلبلديات إلتي ششغلت حيزإ وإسشعا خÓل مناقششة
إلعرضص إلتقييمي لوإقع إ’سشتثمار بالو’ية إŸقدم
م-ن ط-رف م-دي-ري إلصش-ن-اع-ة وإŸن-اج-م ،إل-فÓ-حة
وإلسش-ي-اح-ة وك-ذإ إسش-ت-ع-رإضص إل-وضش-ع-ي-ة إل-ق-ان-ون-ي-ة
أ’رإضشي إŸناطق إلصشناعية إلكÈى إŸعنية ،خاصشة
ب -ع -م -ل -ي -ة ت -ط -ه Òإل -ع -ق -ار إلصش -ن -اع-ي ،وإŸن-اط-ق
إلصش -ن -اع -ي -ة إŸصش -غ -رة وك -ذإ م -ن-اط-ق إل-نشش-اط-ات
إŸصشغرة إŸسشتحدثة مؤوخرإ إŸقدم من طرف
م -دي -ر أإم Ó-ك إل -دول -ة وإل -ذي ت-ب-احث م-ن خÓ-ل-ه
إŸت -دخ -ل -ون مسش -أال -ة إإ’شش -ك-ال-ي-ات إŸط-روح-ة ‘
“وي- -ل إŸشش- -اري- -ع خ -اصش -ة ‘ ›ال إ’سش -ت -ث -م -ار
إلصش -ن -اع -ي ‘ مسش -ع -ى ◊ث ‡ث-ل-ي إل-ب-ن-وك ع-ل-ى
تسشهيل إإ’جرإءإت إÿاصشة بتمويل إŸسشتثمرين.
‘ مبادرة منه لتجاوز إإ’ششكا’ت إŸتطرق لها
ضش -م -ن إŸدإخ Ó-ت ،ت -ذل-ي-ل إلصش-ع-وب-ات وت-وضش-ي-ح
إل -رؤوى خ -اصش -ة ل-ف-ئ-ة إلشش-ب-اب ب-ه-دف ح-ث-ه-م ع-ل-ى
إإ’قبال لÓسشتثمار ضشمن عديد إÛا’ت إ◊يوية
إلتي تسشخر بها إŸنطقة ،حرصص إلوإ‹ لوح على
تكليف إŸصشالح وإلهيئات إŸتدخلة وكذإ إŸرإفقة
على تخصشيصص أإيام وأإبوإب مفتوحة ع Èإلبلديات
ب -إاشش-رإف وك-ا’ت دع-م وم-رإف-ق-ة تشش-غ-ي-ل إلشش-ب-اب
للتعريف بصشور و›ا’ت إ’سشتثمار على مسشتوى
ك-ل ب-ل-دي-ة وإ’م-ت-ي-ازإت إل-ت-ي “ن-ح-ه-ا إŸؤوسشسشات
إلبنكية للمسشتثمرين وتخصشيصص جلسشات دورية مع
مدرإء إŸؤوسشسشات إلبنكية إŸرإفقة Ÿتابعة مدى
ت -ق -دم “وي -ل وتسش -ي Òم -ل -ف-ات إلشش-ب-اب إŸودع-ة،
ل -ل -رف-ع وبصش-ف-ة آإن-ي-ة ل-ل-ع-رإق-ي-ل وإلصش-ع-وب-ات إل-ت-ي
تعÎضص إŸسشتثمر.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com

بوعريريج نحو بلدية حسشناوة وإŸقدرة حاليا بـ
 1300م Îمكعب يوميا من إجل تدإرك إلنقصص
إ◊اصش - -ل ‘ إأ’ي- -ام إلسش- -اب- -ق- -ة ،ك- -م- -ا ” إإصشÓ- -ح
إلتسشربات إŸسشجلة على هذه إلقناة إ◊ديدية من
خÓل Œديد إŸقطع إŸتضشرر ليتم إلقضشاء نهائيا
على مششكل نقصص إلتزود باŸياه إلششروب ببلدية
حسشناوة ‘ إنتظار Œديد إلقنوإت ‘ إŸقاطع
إŸتضشررة إŸقدرة بـ  7كم.

سشكان حي ““’سشونيك““ يطالبون بحاويات رمي القمامة
ي -ع -ا Êسش -ك -ان إ◊ي إل -ق -اط -ن Úب -ا◊ي إل -ت-اب-ع
ل -ل -م -ؤوسشسش-ة إل-وط-ن-ي-ة ل-ل-ورق وإل-ورق إŸق-وى أإو م-ا
يعرف ششعبيا بـ ””’سشونيك”” إÛاور Ÿقر و’ية برج
ب- -وع- -ري- -ري- -ج ،م- -ن إل -ن -قصص إل -ك -ب ÒإŸسش -ج -ل ‘
إ◊اويات إÿاصشة بجمع إلقمامة وإأ’وسشاخ ،حيث
أإكد إŸوإطنون أإن إ◊ي يتوفر على حاويت Úفقط
يسش-ت-غ-ل-ه-ا ح-وإ‹  45سش-اك-ن-ا ،ون-اشش-دوإ إلسش-لطات
إÙلية بضشرورة إإضشافة حاويات أإخرى أإو تدعيم
حّيهم با◊اويات إŸغروسشة وإلقضشاء على معاناتهم
مع إنتششار إأ’وسشاخ.
إأ’م Úإل -ع -ام ل -ب -ل -دي -ة ب -رج ب -وع-ري-ري-ج ي-اسشÚ
ب -وشش -ل -وخ ‘ رده ع -ل -ى إنشش -غ -ال إلسش -ك -ان ،أإك -د أإن
مصشالح إلبلدية تسشعى إإ ¤توف Òإ◊اويات بالعدد
إلكا‘ ÷ميع أإحياء إلو’ية ،حيث خصشصشت مبلغ 5
مÓي Òسشنتيم خÓل سشنت Úفقط ’قتناء إ◊اويات،
مششÒإ ‘ إلسش - - -ي- - -اق ذإت- - -ه إإ ¤وج- - -ود  35حاوية
م -غ -روسش -ة غ Òمسش -ت -غ -ل -ة سش -ي -ت -م إقÎإح -ه -ا ع-ل-ى
إÛلسص إل-ب-ل-دي ’خ-ت-ي-ار إأ’ح-ي-اء إل-ت-ي سش-ت-غ-رسص
فيها.

وا‹ عنابة يأامر بغلق
وتششميع ﬁ 03طات
خدمات التزويد بالوقود

‘ إإطار إلهجرة غ Òإلششرعية ،وإلتي باتت
عنابة مسشرحا لها ،و–صشد أإروإح آإ’ف إلششباب
من هذه إلو’ية وإلو’يات إÛاورة لها ،تسشعى
إلسش-ل-ط-ات إÙل-ي-ة ’ت-خ-اذ ﬂت-ل-ف إإ’ج-رإءإت
ل -وضش -ع ح -د ل -ه -ذه إل-ظ-اه-رة إل-ت-ي تشش-ه-د ي-وم-ي-ا
إل -ع -دي -د م -ن ق -وإرب إŸوت ،وإل-ت-ي ت-ن-ط-ل-ق م-ن
ﬂتلف ششوإطئ عنابة ﬁملة بـ«إ◊رإقة”” نحو
وجهة ›هولة
وإ‹ عنابة ﬁمد سشلما Êجعل من إلهجرة
غ Òإلشش -رع -ي -ة ضش-م-ن أإول-وي-ات ب-رن-ا›ه ،ح-يث
يعمل على ﬁاربة هذه إلظاهرة وإإخرإج و’ية
عنابة من مسشتنقع ما يعرف بـ ””إ◊رقة”” ،و‘
ه -ذإ إلصش -دد إت -خ -ذ إل -وإ‹ ق -رإرإ ي-قضش-ي ب-غ-ل-ق
وتششميع ﬁ 03طات خدمات إلتزويد بالوقود
Ÿدة تÎإوح ب ÚثÓث Úوسشت 30( Úو ) 60يوما،
وذلك ب -ن -اء ع-ل-ى ت-ق-اري-ر أإم-ن-ي-ة ،م-ف-اده-ا ق-ي-ام
ُمسشÒي هذه إÙطات ببيع كميات من إلوقود
‘ أإوإﬁ Êم -ول -ة أ’شش -خ -اصص ’ ي -ح -وزون ع -ل-ى
ترخيصص إإدإري مع إلتسش Îعلى هويتهم.
ششدد إلوإ‹ ‘ إلتعامل إلصشارم مع هؤو’ء
إŸتحايل ،Úحيث أإنه سشوف يتم إتخاذ إإجرإءإت
صشارمة تتمثل ‘ سشحب ترخيصص إسشتغÓل هذه
إÙط -ات ‘ ،ح-ال-ة إإ’خÓ-ل ب-ت-ن-ف-ي-ذ مضش-م-ون
هذإ إلقرإر ،وإلذي يأاتي كإاجرإء وقائي وإإدإري،
ي- -ه- -دف إإ ¤وضش- -ع ح -د Ÿث -ل ه -ذه إل -تصش -رف -ات
إÿاصشة ببيع إلوقود ‘ أإوإﬁ Êمولة من جهة،
وﬁارب- - -ة وردع ك- - -ل ﬁاو’ت إل- - -ه- - -ج- - -رة غÒ
إلششرعية ع Èششوإطئ إلو’ية.
Óششارة ،تقف إلسشلطات إÙلية لو’ية عنابة
ل إ
ضشد هذه إلظاهرة ،حيث ششهدت إإحباط إلعديد
م -ن ﬁاو’ت إل -ه-ج-رة غ Òإلشش-رع-ي-ة ،وت-وق-ي-ف
ششباب من ﬂتلف إأ’عمار .هذه إلظاهرة إمتدت
للنسشاء إللوإتي أإصشبحن Áتط Úبدورهن قوإرب
إŸوت ،إإ ¤ج- -انب أإط- -ف- -ال- -ه- -ن غ Òم- -ب- -ال -ي -ات
بعوإقبها إلوخيمة ،فقد “كنت عناصشر حرسص
إلشش -وإط -ئ ل -ع -ن -اب-ة ب-إاق-ل-ي-م إل-ن-اح-ي-ة إل-عسش-ك-ري-ة
إÿامسشة ،منذ أإيام ،من إإحباط ﬁاولة هجرة
غ Òشش -رع-ي-ة لـ 16شش-خصش-ا ،ب-ي-ن-ه-م ثÓ-ثة قصشر،
كانوإ على م Ïقارب ششما‹ ـ ششرق رأإسص إ◊مرإء
ب -ع -ن -اب -ة ،إإ ¤ج-انب إإح-ب-اط ﬁاول-ة أإخ-رى لـ23
ششخصشا.

عنابة :هدى بوعطيح

إلعدد

17519

لنÎنت
حول آ’سستعمال آلسسيء ل أ

06

أامن بجاية يواصشل ا◊ملة التحسشيسشية وسشط اŸتمدرسشÚ
وآصس -لت ،أآمسس ،مصس -ال-ح
أآم-ن و’ي-ة ب-ج-اي-ة ،ح-م-لتها
آل - -ت - -حسس - -يسس - -ي - -ة ل- -ف- -ائ- -دة
’ط- - -ف- - -ال وآŸت- - -م- - -درسسÚ
آ أ
’ط- - - - -وآر
Ãخ - - - - -ت - - - - -ل- - - - -ف آ أ
آل- - -ت- - -ع- - -ل- - -ي- - -م- - -ي- - -ة ،ح- - -ول
آ’سس- - - -ت- - - -ع- - - -م - - -ال آلسس - - -يء
لنÎنت ،م - - - -ن خ - - - -لل
ل - - - - -أ
آŸشساركة ‘ حصسصس إآذآعية
–سس- -يسس -ي -ة وآل -ق -اء دروسس
ت -وع -وي -ة –سس -يسس -ي-ة ،عÈ
ﬂتلف آŸؤوسسسسات آلÎبوية
بكامل إآقليم آختصساصس أآمن
و’ي - - -ة ب - - -ج - - -اي - - -ة ،وه- - -ذآ
Œسس - -ي- -دآ Ÿب- -دأآ آلسس- -ي- -اسس- -ة
آ’تصس- - - -ال - - -ي - - -ة آ÷وآري - - -ة
آŸنتهجة من طرف آŸديرية
لم -ن آل -وط -ن -ي،
آل- -ع- -ام- -ة ل  -أ
آل - - -رآم - - -ي - - -ة إآ ¤ت - - -ق - - -ريب
آلشس- - - -رط- - - -ة م- - - -ن آŸوآط - - -ن
وآل- -ع- -م -ل ع -ل -ى رف -ع آ◊سس
’م- - -ن- - -ي ل- - -دى
وآل - - -وع - - -ي آ أ
آŸوآطن.Ú
إ◊م-ل-ة إل-ت-حسش-يسش-ية جاءت،
ب- - - - -حسشب مصش- - - - -در مسش - - - -ؤوول،
ك-اسش-ت-م-رإري-ة للحمÓت إلسشابقة
إل -ت-ي دأإبت ع-ل-ي-ه-ا مصش-ال-ح أإم-ن
إل- -و’ي- -ة ،ب- -دإي- -ة م- -ن إن -ط Ó-ق
إل- -دخ- -ول إŸدرسش -ي ،وك -ذإ إإث -ر

إنتششار بعضص إŸظاهر إلسشلبية
إŸت-ع-ل-ق-ة ب-ا’سشتعما’ت إلسشيئة
للششبكة إلعنكبوتية ،إلتي إنتششرت
م - -ؤوخ- -رإ ‘ أإوسش- -اط إأ’ط- -ف- -ال
وإلشش- -ب- -اب ،ح- -يث ” ت- -ك- -ل- -ي -ف
إإط- - - - -ارإت ﬂتصش- - - - -ة ‘ ›ال
إإ’ع Ó- -م وم- -ك- -اف- -ح- -ة إ÷رÁة
إŸع -ل -وم -ات-ي-ة ،م-ن أإج-ل ت-ق-دË
نصش -ائ -ح وإإرشش -ادإت ح -ول سش -ب-ل
إ’سش -ت -ع -م -ال إأ’م -ث -ل ل Ó-نÎنت
وم-وإق-ع إل-ت-وإصش-ل إ’ج-ت-م-اع-ي،
وكذإ تفادي إأ’لعاب إإ’لكÎونية
إل -ت -ي ق -د تشش -ك -ل خ -ط -رإ ع -ل-ى
صشحتهم وأإمنهم.
م -ن ج -ه -ت -ه -م ثّ-م-ن أإول-ي-اء
إلتÓميذ هذه إŸبادرة إلطيبة،
إل -رإم -ي -ة ل-ت-ع-زي-ز سش-ب-ل ﬁارب-ة
إ÷رÁة إإ’ل -كÎون -ي -ة وإل-وق-اي-ة

م-ن-ه-ا ،وإıاط-ر إل-ن-اج-م-ة ع-ن
ÓنÎنت،
إ’سش -ت -ع -م -ال إلسش -ي-ئ ل -إ
وك - - -ذإ إأ’ضش - - -رإر وإŸشش - - -اك- - -ل
إıلفة إŸرإفقة له ،باإ’ضشافة
إإ ¤م- - - -ا يÎتب ع - - -ن ذلك م - - -ن
متابعات قضشائية ،كما ” تقدË
نصش- -ائ- -ح وإإرشش -ادإت ‰وذج -ي -ة،
ح- -ول إل -ط -رق وإلسش -ب -ل إŸث -ل -ى
ÓنÎنت
ل Ó-سش -ت -ع -م-ال إ◊سش-ن ل -أ
خ -اصش -ة ب-ال-نسش-ب-ة ل-ف-ئ-ة إلشش-ب-اب
وإأ’ط - - -ف - - -ال ،ح- - -يث ّ” إإب- - -رإز
إأ’خ -ط -ار وإأ’ضش-رإر إل-ت-ي ت-ن-ت-ج
ع - -ن إ’سش - -ت - -ع - -م - -ال إلسش- -ل- -ب- -ي
ÓنÎنت ،فضش Ó- - -ع - -ن إإ◊اق
ل - - -إ
إلضش- - -رر ب- - -ن - -فسش - -ي - -ة وصش - -ح - -ة
مسشتعمليها.

بجاية :بن النوي توهامي

’طارآت بسسطيف
وكالة تشسغيل آ إ

“ديد ا’ختصشاصص لـ 11و’ية وتنصشيب  455إاطار

’ط - -ارآت
–ولت وك- - -ال - -ة تشس - -غ - -ي - -ل آ إ
آلسسامية بسسطيف وآŸنبثقة منذ أآك Ìمن
سسنت Úعن آلوكالة آÙلية للتشسغيل إآ¤
وكالة جهوية Áتد آختصساصس إآقليمها إآ¤
 11و’ي- -ة ،وه- -ذآ ب -ع -د أآن ك -انت تشس -م -ل
’دآرية
له-م-ي-ة آ إ
ث-م-ا Êو’ي-ات ،ن-ظ-رآ ل -أ
وآ’قتصسادية لعاصسمة آلهضساب آلعليا.
بحسشب إلقائم Úعلى تسشي Òهذه إلوكالة
إ÷ه-وي-ة ،ف-إان-ه-ا ت-ت-ل-ق-ى ط-ل-ب-ات إل-ت-وظ-ي-ف م-ن
إإ’ط -ارإت إلسش -ام -ي -ة ذإت إŸسش -ت -وى إ÷ام-ع-ي،
وإلذين مارسشوإ مهاما ‘ ﬂتلف إŸؤوسشسشات
كرؤوسشاء مصشالح كحد أإدنى إإ ¤غاية مديرين،
وقد قامت بتنصشيب عدد من إإ’طارإت ،وتوإصشل
تلقي إلعروضص بششكل متوإصشل ،وتعتزم إلقيام
بورششات تكوينية لتحسش Úأإدإئها.
عن عدد إلتنصشيبات إلتي “ت على مسشتوى
إلوكالة ◊د إآ’ن ،فقد بلغت  455تنصشيب ،فيما
وصش- -ل ع- -دد إل -ع -روضص إŸق -دم -ة م -ن ﬂت -ل -ف
إŸؤوسشسشات  560عرضشا ،أإما عدد طلبات إلعمل
إŸقدمة فقد بلغت أإك Ìمن  800طلب ،ومن
إجل تسشهيل إŸهام على طالبي إلعمل ” تنصشيب
على مسشتوى كل وكالة و’ئية للتششغيل بالو’يات
إŸلحقة بها إإطار يتو ¤عملية إلتنسشيق مع وكالة
سشطيف.
نشش Òإإ ¤أإن إل- -وك- -ال- -ة ت- -ب -ذل ج -ه -ودإ ك -بÒة

ل -ل -ت -ق-ريب ب ÚإŸؤوسشسش-ات وط-ال-ب-ي إل-ع-م-ل م-ن
إلكفاءإت ،وقد لوحظ أإن إŸتقدمŸ Úناصشب
ع -م -ل ع -ن ط -ري-ق إل-وك-ال-ة م-ع-ظ-م-ه-م أإصش-ح-اب
م -ن -اصشب ،وي -ري -دون –سش Úوضش -ع -ه -م إŸه -ن-ي
وإ’جتماعي.
جدير بالذكر أإن إلوكالة إŸذكورة إسشتفادت
من مقر جديد ،هو إŸديرية إلسشابقة للبيئة
Ãبادرة من مصشالح إلو’ية ،ويتوفر على كافة
إŸرإفق وإلتجهيزإت إلتي تسشهل مهامهÃ ،ا
ف-ي-ه-ا شش-ب-ك-ة إإ’عÓ-م إآ’‹ ،م-ن إج-ل إسش-ت-ق-ب-ال
Óطارإت إلتي مارسشت
إلطلبات وإلسش Òإلذإتية ل إ
على إأ’قل سشنت ‘ Úمناصشب إŸسشوؤولية ،من
رئ- -يسص مصش- -ل- -ح -ة ورئ -يسص دإئ -رة إإ ¤م -دي -ري -ن
مركزي Úوعام ،Úومعا÷تها وربط أإصشحابها
ب -اŸؤوسشسش -ات إ’ق-تصش-ادي-ة إل-ت-ي ت-ق-دم ع-روضش-ا
لشش- -غ- -ل م- -ن -اصشب مسش -ؤوول -ي -ة Ãن -ط -ق -ة إلشش -رق
إ÷زإئري.
م- -ن شش- -أان ه- -ذإ إ÷ه- -از إ÷دي -د ،ب -حسشب
مسش -ؤوو‹ إل -وك -ال -ة إل -و’ئ -ي -ة ،أإن ي -زود ﬂت -ل-ف
إŸؤوسشسشات بالكفاءإت إلÓزمة إلتي تتوفر على
Œربة ‘ إŸيدإن ،إإضشافة إإ ¤إلتكوين إلعا‹
إŸناسشب للوظيفة إŸطلوبة إلذي يتوفر عليه
صش -احب إل -ط -لب ،وب -ال -ن -ت-ي-ج-ة –سش Úإل-تسش-يÒ
وإلرفع من مردودية إŸؤوسشسشات.

سسطيف :نورالدين بوطغان

جامعة يحيى فارسس تبحث ‘ آفاق تطوير آ’سستثمار آÙلي

اعتماد  593مششروع يوفر  60أالف منصشب ششغل باŸدية

وفرت مديرية آلصسناعة وآŸناجم بو’ية
آŸدي- -ة 900 ،ه -ك-ت-ار م-ن آل-ع-ق-ار آلصس-ن-اع-ي
وآع- -ت -م -دت  593مشس- -روع آسس- -ت- -ث- -م -اري ‘
ﬂتلف آŸيادينÃ ،بلغ ما‹ قدر بنحو 365
مليار دج ،على أآن توفر هذه آŸشساريع أآكÌ
من  60أآلف منصسب عمل.
ذك -ر ‡ث -ل م -دي-ري-ة إلصش-ن-اع-ة وإŸن-اج-م ‘
مدإخلة له ‘ ،أإششغال يوم درإسشي حول إلقانون
رقم  09/16إŸتعلق بÎقية إ’سشتثمار ،إŸنظم
بكلية إ◊قوق وإلعلوم إلسشياسشية بجامعة يحيى
فارسص باŸدية ،أإن هذه إأ’رقام سشتعمل على
إإح- -دإث ن- -ق- -ل -ة ن -وع -ي -ة ‘ إ’ق -تصش -اد إÙل -ي
وإلوطني ،كما أإن إŸديرية وإلسشلطات إÙلية
ما فتئت تبذل جهودإ لتطوير هذإ إÛال من
خ Ó-ل إŸت -اب -ع -ة إل-دإئ-م-ة أ’صش-ح-اب إŸشش-اري-ع
لوجود عÓقة مباششرة ب Úإلطرف Úدون وجود
أإي وسشيط.
أإبرز ﬁمد بوكرإسص ،مأامور إلسشجل إلتجاري
بالو’ية ،أإهمية قطاعه ‘ ›ال تسشريع وتÒة
إإ’سش -ت -ث -م -ار م -ن خ Ó-ل ت -ق-ل-يصص ع-دد إل-وث-ائ-ق
إŸطلوبة من 07وثائق إإ ¤وثيقة وإحدة من أإجل
جعل مثل هذه إŸششاريع على أإرضص إلوإقع.
م -ن ج -ه -ت -ه -ا ،إل-دك-ت-ورة نسش-ي-م-ة ب-وخ-دÁي،
رئ -يسش -ة إل -ي -وم إل -درإسش -ي ،أإك -دت أإن إإشش -ك -ال -ي -ة
إŸوضشوع إقتصشادية بإامتياز ،كما أإن ذلك هو
إلسشبب إلرئيسشي ‘ جعل هذه إلكلية تششرف على

تنظيم هذإ إلفضشاء إلعلمي خاصشة وأإن هناك
ثمة مششاكل تعيق هذإ إŸيدإن ‘ إلوإقع ،منبهة
ب -أان تسش -ل -ي -ط إلضش -وء ع -ل -ى إŸل-ف ج-اء ب-قصش-د
–دي -د ج -م -ل -ة إŸشش-اك-ل ،م-ع-تÈة ب-أان إŸشش-رع
رإفق هذإ إŸلف عن قرب ،بدإية من إŸرسشوم
رق- -م  12/93إل-ذي ي-ع-د ب-دإي-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة ل-ف-ت-ح
إ’سشتثمارإت للقطاع إÿاصص سشوإء كان وطنيا أإو
أإجنبيا ،كما أإصشدر جملة من إلنصشوصص إلقانونية
”” تشش -ري -ع -ي-ة وت-ن-ظ-ي-م-ي-ة ”” ‘ ›ال إإ’سش-ت-ث-م-ار
تناسشبت وإلتوجه إلعام إ’قتصشاد إلبÓد إإ ¤جانب
تعديÓته إŸتعاقبة ،إبتدإء من سشنة  ،2006ثم
ع Èقوإن ÚإŸالية إŸتعاقبة أإيضشا بدءإ من عام
 2009ووصش- -و’ إإ ¤إل- -ق- -ان- -ون إ÷دي- -د 09/16
إ- - - - - - Ÿؤورخ ‘  2016/80/03إŸت -ع-ل-ق بÎق-ي-ة
إإ’سشتثمار.
أإششارت ‘ هذإ إلصشدد ،خÓل إفتتاح هذإ
إليوم إلدرإسشي Ãششاركة إلعديد من إŸتدخلÚ
إŸدعوين ‘ إŸيدإن و‘ إ÷انب إلنظري بأان
إأ’مر رقم  03-01إلصشادر ‘  20أإوت 2011
وإŸتعلق بتطوير إ’سشتثمار ‘ إ÷زإئر تعتمده
إلو’ية من أإجل إلسشعي لتحقيق نتائج مرضشية ‘
ه -ذإ إÛال ،خ -اصش -ة وأإن و’ي -ت -ن -ا ه -ي ب-أامسص
إ◊اج- -ة إإ ¤ه- -ذإ إŸي- -دإن ب- -ال- -ن -ظ -ر ل -ل -ت -ن -وع
وإŸقدرإت إلتي –ظى بها وخاصشة ‘ ›ا‹
إلفÓحة وإلسشياحة.

اŸدية :ع .علياÊ
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لسصواق الرسصمية واŸوازية
انهيار متواصصل للدينار ‘ ا أ

العدد

17519

07

األورو يقارب  210دينار والدولر يقÎب من  180دينار
غياب ا◊لول يضساعف من الصسدمات اŸالية

يعرف الدينار الوطني انهيارا كبÒا ‘
لسصواق الرسصمية واŸوازية وهو ما جعل
ا أ
ا÷زائ- -ري Úي- -ت- -خ- -وف- -ون ‡ا سص- -ت -ح -م -ل -ه
لشصهر والسصنون القادمة من تبعات على
ا أ
ال -ق -درة الشص -رائ-ي-ة وا◊ف-اظ ع-ل-ى السص-ل-م
الجتماعي.

IQGôZƒH º«µM
ي -تسس -اءل ا÷زائ-ري-ون ع-ن خ-ل-ف-ي-ات ان-ه-ي-ار ق-ي-م-ة
ال -دي -ن -ار ا÷زائ -ري ب -ح -ج -م ه -ائ -ل ت -ع -كسس م -ق-ول-ة
””السس - -ق - -وط ا◊ر”” وه - -ذا ‘ ظ- -ل –و’ت وط- -ن- -ي- -ة
وإاقليمية ودولية غ Òمسستقرة تأاتي ‘ خانة صسعوبة
إاعادة بعث ا’قتصساد العاŸي الذي يعرف انكماشسا
وصس -ع -وب-ات ح-ت-ى ع-ل-ى مسس-ت-وى كÈى ا’ق-تصس-ادي-ات
بفعل العديد من العوامل ا÷يوسسÎاتيجية والسسياسسية
واأ’منية على وجه اÿصسوصس.
ويحدث أان يكون أاي حدث ما له انعكاسس سسلبي
على صسرف العملة يتسسبب ذلك رفع صسرف الدينار ‘
السسوق اŸوازية من  19800دج مقابل  100أاورو إا¤
 20500كما رفعت سسعر صسرف الدو’ر من  16800دج
إا 17400 ¤دج م- -ق -اب -ل  100دو’ر ،م -ث -ل -م-ا تشسÒ
م - -ؤوشس - -رات ب - -ورصس - -ة السس - -وق السس- -وداء ””السس- -ك- -وار””
بالعاصسمة.
ووصسل سسعر صسرف 100اأ’ورو مقابل  20750دينار
جزائري وينتظر ا÷ميع ا’نفجار الكب Òبعد دخول
رأاسس السس - -ن - -ة اŸي Ó- -دي - -ة ا÷دي- -د ح- -يث تشس Òك- -ل
التوقعات إا ¤وصسول سسعر العملة اأ’وروبية اŸشسÎكة
إا 21 ¤أالف دج قبل أان تواصسل ا’رتفاع إا 23 ¤و24
أالف دج مسستقب ‘ Óظل الطلب اŸتزايد على العملة
الصسعبة.
وب -ل-غ صس-رف اأ’ورو ال-واح-د ‘ ال-ب-ن-وك ال-رسس-م-ي-ة
 134.78للشسراء ،و 134.84للبيع بينما بلغ الدو’ر إا¤
 115.46للشسراء و 115.48للبيع.

 14مليار ب Úدولر وأاورو ،وجنيه
‘ السسوق اŸوازية
كشس- - -ف اÿب Òا’ق - -تصس - -ادي ف - -ارسس مسس - -دور أان
اأ’سسواق اŸوازية ا÷زائرية تتداول حاليا  14مليار
أاورو بﬂ Úتلف أانواع العمÓت اأ’جنبية وهو رقم
ضسخم يعادل اقتصساديات الكث Òمن الدول اإ’فريقية،
م- -وضس- -ح- -ا ب- -أان ال- -ك- -ث Òم- -ن اأ’م- -ور السس- -ي- -اسس- -ي -ة
وا’ق -تصس -ادي -ة ه -ي ال -ت -ي ت -ق-ف وراء ان-تشس-ار ه-ذه
البورصسات اŸوازية.
وأاك - -د ن - -فسس اŸصس- -در ‘ ح- -ديث ل«الشس- -عب””
باختصسار أان الوضسوح ا’قتصسادي يخدم السسلطات
والغموضس يخدم اŸافيا كلما تأاخرنا ‘ وضسع
أاسس-اسس واسسÎات-ي-ج-ي-ات لضس-ب-ط اأ’سس-واق اŸال-ية،
وا’قتداء بتجارب ﬂتلف الدول سستبقى العملة
ال -وط -ن -ي -ة ره -ي -ن -ة السس -وق اŸوازي وت -ت -أاث-ر ب-أادن-ى
ال -تصس -ري -ح -ات م -ث  Ó-وال -ت-ح-و’ت ‘ مشس-ه-د درام-ي
سس -ي -ج -ع -ل م -ن ال -ق -درة الشس -رائ -ي -ة ت -ت -ده -ور بشس -ك-ل
ره-يب،وع-ل-ي-ن-ا أان ن-ف-ك-ر ‘ اŸسس-ت-ق-بل،واأ’خذ برأاي
اıتصس ÚواŸسستشسارين.
وأاكد مسسدور أان ÷وء السسلطات ا÷زائرية للتمويل
غ Òالتقليدي خيار ،ولكن ‘ رأايي كان يجب اللجوء
’حتياطي الذهب وترسسيم السسوق اŸوازي واعتماد
الصسÒفة اإ’سسÓمية لتفادي التبعات السسلبية لتدهور
ا’قتصساد Ÿاذا عجزنا كل هذه السسنوات عن ترسسيم
السسوق اŸوازي واعتماد الصسÒفة اإ’سسÓمية ،لقد
ضساع الكث Òمن الوقت و ⁄نصسل إا ¤حلول تخفف عنا
الصسدمات.
وشس- -دد ع- -ل- -ى ضس -رورة اإ’سس -راع ‘ إارسس -اء م -ع -ا⁄
الصسÒف -ة اإ’سس Ó-م -ي -ة وال -ت -ي إان ح-دث وج-ل-بت ٪50
فقط من رؤووسس اأ’موال غ Òالرسسمية فهذا أامر
ايجابي بينما ترك اأ’مور على ما هي عليه فكيف
سسيكون حالنا مسستقب ‘ Óحال توسسع السسوق اŸوازي
و‰و أامواله التي قد تفوق ما يوجد على اŸسستوى
الرسسمي.
واعت Èمسسدور عدم اللجوء ’حتياطات الصسرف
بالعملة اأ’جنبية باŸنطقي أ’ن تلك اأ’موال موجهة
ل-ل-ت-ع-ام-ل م-ع اÿارج ب-ي-ن-م-ا ط-ب-ع ال-ن-ق-ود أام-ر ﬁل-ي
وداخلي بات أامرا ‡كنا بعد تعديل قانون النقد
والصس-رف،وا’خ-تÓ-ف اŸوج-ود ن-اب-ع ح-ول م-ردودي-ة

اإ’جراء والتبعات التي سستنجر عنه.

التهريب ...وراء تدهور العملة الوطنية
دعا فارسس مسسدور ‘ –ليله وتشسخيصسه لقضسية
ت -ده -ور ال -ع -م-ل-ة إا ¤أاه-م-ي-ة رف-ع ›ه-ودات ﬁارب-ة
التهريب وتشسديد كل ما من شسأانه أان يضسع حدا لهذا
اأ’خ- -ط- -ب- -وط ال- -ذي ي- -ه -دد
ا’ق-تصس-اد ال-وطني،
واسستقرار
البÓد

بصسفة
عامة
ف - - -ا÷زائ - - -ر وم- - -ن
خ Ó- - -ل ارت - - -ف - - -اع ف- - -ات- - -ورة
ا’سستÒاد من  17مليار دو’ر ‘  2004إا ¤حوا‹ 60
مليار دو’ر كمتوسسط ‘ السسنوات اأ’خÒة نابع من
التهريب فدول ا÷وار تقريبا وخاصسة منذ اند’ع
الربيع العربي تسستورد كلها من ا÷زائر بطرق غÒ
شس -رع -ي-ة ف-ا◊دود ا÷زائ-ري-ة تصس-در ب-اÛان ل-دول
ا÷وار ‘ الوقت الذي ندفع فيه نحن بالعملة الصسعبة
وندفع ثمن النقل وا÷مركة والتام Úليقوم بعدها
اŸه- -رب- -ون ب- -أاخ -ذ ت -لك السس -ل -ع اŸسس -ت -وردة ب -اأ’ورو
والدو’ر ،ويبيعونها بعمÓت أاخرى بخسسة وفوق ذلك
تقايضس بآا’ت وŒهيزات قدÁة تصسبح عبئا آاخر على
ا’قتصساد الوطني والبيئة.
فالواردات حسسب إاحصسائيات ا÷مارك ا÷زائرية
ترتفع بشسكل رهيب ،منذ  2005حيث ارتفعت بـ 300
‘ اŸائة حتى  ،2014وانتقلت من  20.3مليار دو’ر
إا 58.5 ¤مليار دو’ر ،وهو اأ’مر الذي يجعلنا نتسساءل

ع -ن ح -ق-ي-ق-ة اإ’ن-ت-اج ال-وط-ن-ي وق-درت-ه ع-ل-ى –ق-ي-ق
التوازن ا’قتصسادي وا’كتفاء الذاتي.
ب -ل -غ -ة اإ’حصس -ائ -ي -ات دائ -م -ا ارت-ف-عت ال-واردات
ا÷زائرية بشسكل رهيب ب 2007 Úو 2008حيث ‘
عام واحد زادت بـ  50باŸائة وانتقلت من  27.6مليار
دو’ر إا 39.4 ¤مليار دو’ر،وتزامن ذلك مع بلوغ
الصس -ادرات ا÷زائ -ري -ة رق-م-ا ق-ي-اسس-ي-ا ح-يث صسّ-درت
ا÷زائر ‘  2008أاك Ìمن  79مليار دو’ر.
وم -ا ي-دف-ع لÓ-سس-ت-غ-راب م-ن اŸن-ط-ق
الذي يعيشس به ا’قتصساد الوطني
ه- -و ق- -درت- -ه ع- -ل- -ى خ -فضس
ال - - - - -واردات ‘ زم - - - - -ن
اأ’زم- - -ات اŸال- - -ي - -ة
وا’قتصسادية،
ففي سسنة 2009
“كن من كبح
‰و
الواردات
باŸقارنة
م -ع سس -ن -ة
،2008
ح- - -يث ⁄
تتعد
الواردات
 39مليار
دو’ر ،ك -م -ا

سس- - -ج - -ل أان
الواردات
انخفضست
بعد الهّزة
البÎولية
م- - - - - -ن 58
مليار
دو’ر ‘
 2014إا¤
مليار
39
دو’ر ،ب- -ي- -ن- -م -ا
ت - -ع - -ود ال- -واردات
ب-ق-وة Ãج-رد ارت-فاع
أاسس -ع -ار ال -ن-ف-ط،وسس-ج-ل
اŸيزان التجاري للجزائر ‘
 2016عجزا بـ  17.84مليار دو’ر

سسجل عجز بـ  13.71مليار دو’ر ‘  2015وتراجعت
الصسادرات إا 28.88 ¤مليار دو’ر ‘  2016مقابل
34.66م - -ل - -ي - -ار دو’ر ح- -يث ت- -ق- -لصست بـ ٪16.7أام- - -ا
الواردات فانخفضست إا 46.727 ¤مليار دو’ر خÓل
 2016مقابل  51.702مليار دو’ر ‘  2015أاي بنسسبة
تراجع تقدر بـ.٪9.62
وللتقليل من هذه آافة التهريب يرى اÿب Òضسرورة
ا‚از وبناء مناطق Œارية حرة مع دول ا÷وار “كن
ا÷زائر من عائدات مهمة بالعملة الصسعبة وفوق ذلك
ترسسم كل النشساطات ا’قتصسادية والتجارية فتحصسل
ضسرائب وŒلب اسستثمارات ،ولكن التأاخر ‘ ا‚از
هذه اŸناطق سسيجعل اŸوازي أاو التهريب يسستحوذ
على كل شسيء.
وقال بان آافة التهريب يجب أان –ارب كما –ارب
الرشسوة وﬂتلف اآ’فات ا’قتصسادية اأ’خرى على
غرار الرشسوة والتهرب والضسريبي.

مكاتب الصسÒفة حل للتقليل من السسوق اŸوازي

م -ازالت ا÷زائ -ر م -ت -أاخ-رة ‘ ›ال ف-ت-ح م-ك-اتب
الصسÒفة حيث قطعت عديد الدول العربية على غرار
اأ’ردن وتونسس ›ا’ت واسسعة ‘ هذا اÛال بينما
عجزت ا÷زائر عن الشسروع ‘ فتح هذه اŸكاتب
ال-ت-ي ق-د تضس-م-ن ل-ل-خ-زي-ن-ة ال-ع-م-وم-ية عائدات مهمة
ناهيك عن مراقبة سسوق العمÓت اأ’جنبية وهو أامر
مهم جدا Ÿعرفة حجم اأ’موال بالعملة الصسعبة التي
تدور وحمايتها من أاي اسستغÓل
غ Òقانو.Ê

ملـ ـ ـ

ـ ـف
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الموافق لـ 29ربيع اأ’ول  1439هـ

من مراسسلينا
سسكيكدة قطب فÓحي بإامتياز:

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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إنفرإد ‘ إنتاج كميات هائلة من إلطماطم ،إلزيتون ،إ◊ليب وإلعسسل
 ٪ ٣٢نسسبة اŸسساحة الصسا◊ة للزراعة

رغم ان و’ية سسكيكدة تعّد قطبا اسسÎاتيجيا ‘ البÎوكيمياء ،وو’ية لها إامكانيات هائلة ‘ اÛال السسياحي ،تتوفر على أاك Èسساحل على اŸسستوى الوطني بـ 141كلم،
ا’ انها تعّد قطبا فÓحيا بامتياز كذلك نظرا ıتلف اŸنتوجات الفÓحية وبكميات كبÒة ونوعيات بأاراضسي بدرجة خصسوبة نادرة قدرت مسساحتها بـ  1٣1879هكتار من إاجما‹ مسساحة
الو’ية  68،41٣7كيلوم Îمربع.
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–ت -ل سس -ك -ي -ك -دة م -رك-ز ال-ري-ادة ‘ ال-ع-دي-د م-ن الشس-عب
الفÓحية على غرار إانتاج الطماطم الصسناعية الذي وصسل
خÓل اŸوسسم الفÓحي اŸاضسي ،إا ¤أاك Ìمن  4مÓيÚ
قنطار‡ ،ا أاهل الو’ية أ’ن تÎبع لسسنة أاخرى ،على عرشش
ال-ط-م-اط-م الصس-ن-اع-ي-ة ذات ا÷ودة ال-ع-ال-ي-ة ع-ل-ى اŸسستوى
الوطني ،بنسسبة إانتاج “ثل حوا‹  51باŸائة من اإ’نتاج
الوطني.
و‘ هذا السسياق ،وقف وزير الفÓحة والتنمية الريفية
والصسيد البحري بوعزغي على إاحدى وحدات إانتاج ا◊ليب
ب -اŸن -ط -ق-ة الصس-ن-اع-ي-ة ◊م-ادي ك-روم-ة ،أاظ-ه-ر ج-ل-ي-ا ب-أان
احتياجات الو’ية اŸقدرة بنحو  130أالف ل Îيوميا يتّم
تلبيتها بشسكل طبيعي من طرف  3وحدات ،واعت Èالو’ية
بأانها متعّددة ا’ختصساصسات الفÓحية ،مÈزا ‘ هذا الشسأان
«بأان سسكيكدة تسساهم بشسكل كب“ ‘ Òوين السسوق الوطنية
باإ’نتاج الفÓحي ومنها احتÓلها اŸرتبة اأ’و ¤وطنيا من
ح -يث إان -ت -اج ال-ط-م-اط-م الصس-ن-اع-ي-ة إاضس-اف-ة إا ¤ال-ب-ط-اط-ا
والعسسل ومنتجات فÓحية أاخرى».
وي-أات-ي ه-ذا اإ’ن-ت-اج ب-ال-رغ-م م-ن ال-ت-ق-لصش ال-نسس-ب-ي الذي
عرفته اŸسساحة اŸزروعة خÓل هذه السسنة ،والذي انتقل
من  8000هكتار ،إا 7500 ¤هكتار وذلك بسسبب ÷وء بعضش
اŸنتج Úإا ¤التنويع ‘ الزراعة من خÓل تهوية اأ’رضش
وتركها ترتاح حتى تضسمن ‘ السسنة اŸوالية إانتاجا نوعيا،
وفيما يخ ّصش إانتاج هذه السسنة فإانه سسلبي ،بشسكل كب،Ò
مصسانع التحويل الثÓثة بالو’ية ،خاصسة مع دخول وحدة
جديدة ببكوشش ÿضسر بسسعة إاجمالية تقّدر بـ  600طن  /من
معجون الطماطم اŸركز ،وتبقى بلدية ابن عزوز الرائدة
وطنيا ‘ إانتاج الطماطم ،حيث تقّدر اŸسساحة اŸزروعة
بها بـ  4آا’ف هكتار ،تليها بلديات بكوشش ÿضسر عزابة
وجندل ،موازاة مع  15بلدية أاخرى تقع معظمها با÷هة
الشسرقية وا÷نوبية من الو’ية اŸشسهورة بزراعة الطماطم
الصسناعية.
ف -اŸسس -اح -ة الصس -ا◊ة ل -ل -زراع-ة “ث-ل نسس-ب-ة  % 32م- -ن
اŸسس-اح-ة اإ’ج-م-ال-ي-ة ،م-وزع-ة ع-ل-ى م-ن-اط-ق ج-بلية كجبال
ال -ق -ل ،أام ال -ط -وب ،أاو’د اح-ب-اب-ة ،ع-زاب-ة ،أاراضس-ي سس-ه-ل-ي-ة
خصسبة وتشسمل كل من منطقة واد الصسفصساف ،واد القبلي،
واد الكب ،Òوأاراضسي سسفحية وتتمركز ‘ كل من ا◊روشش،
ع Úبوزيان ،سسيدي مزغيشش والسسبت ،ومن ›مل هذه
اŸسساحة هناك ما يقدر بـ  11686هكتار قابلة للسسقي.
وت -ت -وزع اÙاصس -ي -ل ال -زراع -ي -ة ‘ اŸسس -اح -ة الصس -ا◊ة
للزراعة على ا◊بوب بـ  38245هكتار ،الزراعات الصسناعية
بـ  2500هكتار ،البقوليات بـ  2848هكتار ،اأ’شسجار اŸثمرة
بـ  9956هكتار ،اÿضسروات بـ  22325هكتار ،اأ’عÓف بـ
 37169هكتار ،كما تتمثل اإ’مكانيات البشسرية ‘ سسكان
الريف الذين يبلغ تعدادهم  236314نسسمة.

القمح فيها نسسبة  70باŸائة Ãسساحة تزيد عن  3آا’ف
هكتار ،والباقي هو موزع ب Úالقمح الل Úوالشسع ،Òللنوعية
اÿاصسة التي تتوفر عليها الو’ية ،وكذا وجود مسساحات
ÓصسÓح وا’سستغÓل “كن من التوسسع ‘
شساسسعة قابلة ل إ
زراعة ا◊بوب ‘ كل جهات الو’ية والزيادة ‘ القدرات
اإ’نتاجية السسنوية وا’عتماد على الطرق العصسرية اŸتبعة
‘ دول العا› ‘ ⁄ال زراعة القمح بنوعيه.
زيادة على كل ذلك ،فإان توسسيع زراعة ا◊بوب الشستوية
وا’سستعانة بالري الصسغ ÒواŸتوسسط و–ويل مياه سسّد
«زيت العنبة» ببلدية بكوشش ÿضسر لسسقي مسساحات كبÒة
من هذه الزراعة اأ’سساسسية ،سساهم بشسكل كب– ‘ Òقيق
تلك النتائج اŸعتÈة جدا ‘ هذه الشسعبة ،وعامل توفر

ت -غ-ط-ي ل-وح-ده-ا  40ب -اŸائ -ة م -ن ح -اج -ي -ات ال-وط-ن م-ن
’نتاج
البطاطا ،مضسيفا بأاّنه يوجد ‘ الو’ية  17مؤوسسسسة إ
ال-ب-ذور ك-ل-ه-ا –وز ع-ل-ى إام-ك-ان-ي-ات بشس-ري-ة وم-ادي-ة كبÒة،
ناهيك عن اسستفادتها من دعم الدولة ،من خÓل غرف
التÈيد وﬂتلف التجهيزات التي تسسهل من عملية جني
ﬁصسول البطاطا ،خصسوصسا البطاطا اŸوسسمية اŸتأاخرة
واŸبكرة التي تشستهر بها سسكيكدة.

تصسدير أإول شسحنة من إلبطاطا
صس -درت خ Ó-ل ن -ه-اي-ة السس-ن-ة اŸاضس-ي-ة ،أاول شس-ح-ن-ة م-ن

–فيز ومرإفقة إلفÓحÚ

زيادة ‘ إنتاج إ◊بوب وتوف Òإلبذور
وعرف قطاع الفÓحة بو’ية سسكيكدة ،ارتفاعا ‘ نسسبة
النمو بلغت  ‘ 20اŸائة ،وحّققت رقما مهما ‘ إانتاج بذور
القمح اŸمتاز ،وقد بلغ اإ’نتاج الكلي للسسنة الفارطة لكل
اأ’صسناف إا 748570 ¤قنطار من القمح بنوعيه الصسلب
والل ،Úعلى مسساحة  40آا’ف هكتار ،إاذ أاصسبحت و’ية
سسكيكدة منذ بداية اأ’لفية ا◊الية اŸمون الرئيسسي لـ 13
و’ي -ة بشس -رق ال -ب Ó-د ب -ب-ذور ال-ق-م-ح اŸم-ت-از ،ك-م-ا اح-ت-لت
اŸرت -ب -ة اأ’و ‘ ¤إان -ت -اج ب -ذور ال -ب-ط-اط-ا ال-ت-ي تسسّ-وق إا¤
و’يات شسرق وجنوب البÓد وبعضش الو’يات بالوسسط.
وقد اوضسح مدير اŸصسالح الفÓحية بالو’ية بن معمر
ميلود ،أان الو’ية تقوم بإانتاج حوا‹  200أالف قنطار من
بذور ﬂتلف ا◊بوب ذات النوعية ا÷يدة ،أاغلبها يسسّوق
إا ¤العديد من و’يات الوطن على أاسساسش أاّن سسكيكدة ’
–ت -اج م -ن -ه -ا سس-وى إا 30 ¤أال -ف ق-ن-ط-ار ،ك-اشس-ف-ا رغ-م أاّن
سسكيكدة ليسست و’ية متخ ّصسصسة ‘ إانتاج ا◊بوب ،إاّ’ أاّنها
“ّكنت من –قيق موسسم حصساد متميّز للغاية ،وأاوضسح بأانّ
ك -م -ي -ة ا◊ب -وب اّÙصس -ل -ة ع-ل-ى مسس-ت-وى ﬂازن ت-ع-اون-ي-ة
ا◊بوب والبقول ا÷افة خÓل موسسم ا◊صساد اŸنقضسي،
ُقّدرت بـ  415أالف قنطار مقابل  336أالف قنطار خÓل
موسسم حصساد للسسنة اŸاضسية ،مؤوكدا أانّ تعاونية ا◊بوب
والبقول ا÷افة بسسكيكدة وأ’ّول مّرة منذ سسنوات ،تسستقبل
كلّ هذه الكمية من القمح 60 ،باŸائة منها قمح صسلب،
علما أاّن زراعة ا◊بوب بأانواعها ‘ و’ية سسكيكدة ،تنحصسر
‘ سسهول رمضسان جمال ،وا◊روشش ،وسسيدي مزغيشش،
و›از الدشسيشش ،والصسفصساف ،وبني ولبان وأام الطوب.
ف -زراع -ة ا◊ب -وب ت -ن -حصس -ر ‘ سس -ه -ول رمضس -ان ج-م-ال،
ا◊روشش ،سسيدي مزغيشش و›از الدشسيشش والصسفصساف
وبني ولبان وأام الطوب ،ومع أاّن و’ية سسكيكدة  ⁄تصسنف
ب -ع -د ضس -م -ن ال-و’ي-ات ال-رئ-يسس-ي-ة اŸن-ت-ج-ة ل-ل-ح-ب-وب ع-ل-ى
اŸسستوى الوطني ،إا’ أان توسسيع زراعة ا◊بوب الشستوية
وا’سستعانة بالري الصسغ ÒواŸتوسسط و–ويل مياه سسّد
زيت العنبة الكائن ببلدية بكوشش ÿضسر لسسقي مسساحات
كبÒة من هذه الزراعة اأ’سساسسية يرشسح الو’ية لتكون ‘
اŸسستقبل القريب من ب ÚاŸصسادر الرئيسسية ‘ تزويد
اŸزارع Úعلى اأ’قل على مسستوى ا÷هة الشسرقية للوطن
ببذور ا◊بوب اŸمتازة لزراعة القمح والشسع ÒوأاعÓف
اŸاشسية تتّم حاليا ‘ مسساحة تقدر بـ 5آا’ف هكتار ،يحتل

’بقار ا◊لوب واŸاعز والنعاج ،من بينها
عدد رؤووسش ا أ
إانتاج  124مليون ل Îمن حليب البقر وجمع حسسب نفسش
اŸصسادر حوا‹  10مليون ل Îمنها و–ويلها إا 7 ¤ملبنات
 3منها داخل الو’ية والبقية ‘ و’يات أاخرى ،مشسÒا إا¤
أان دعم الدولة قد بلغ  23د.ج لل Îالواحد.
وأارجعت مصسالح الفÓحة سسبب ارتفاع الكمية اŸنتجة
من حليب البقر إا ¤ارتفاع عدد رؤووسش اأ’بقار ا◊لوب من
 81396رأاسش السس- -ن- -ة اŸنصس -رم -ة إا 81500 ¤ب-ق-رة السسنة
ا÷ارية ما يعّد بنمو هذه الشسعبة ‘ اŸسستقبل ع Èو’ية
سسكيكدة.
’بقار بو’ية سسكيكدة يقدر حاليا
Óشسارة ،عدد رؤووسش ا أ
ل إ
بـ  136121رأاسش منها  81396بقرة حلوب فيما يبلغ عدد
مربي ا’بقار  ،10800وبلغ عدد رؤووسش اأ’غنام 246763
رأاسش ،وعدد رؤووسش اŸاعز  126792رأاسش حسسب ما ورد ‘
إاحصسائيات أاخÒة Ÿديرية اŸصسالح الفÓحية.
ك -م -ا ح-ق-قت سس-ك-ي-ك-دة خÓ-ل اŸوسس-م ال-فÓ-ح-ي اأ’خÒ
إانتاجا من العسسل بـ  9200قنطار مقابل حوا‹ ،6100
’نتاج جيد بالنظر  -لفÎة ا÷فاف التي كانت
واعت Èا إ
سسائدة بالو’ية ،و سسبب هذه الزيادة بارتفاع عدد خÓيا
تربية النحل من  115أالف خلية اŸوسسم اŸنصسرم إا172 ¤
أال -ف خ -ل-ي-ة ح-ال-ي-ا ،ك-ذلك وج-ود  3500م-رب-ي ل-ل-نحل عÈ
الو’ية وهي الشسعبة التي تضسمن  6600فرصسة عمل موسسمية
كما تنتج الو’ية سسنويا أاك Ìمن  200أالف من طرود النحل
اÓÿيا اŸملوءة وهي –قق بذلك اكتفاء ذاتيا و“ون
و’يات الطارف وعنابة وقسسنطينة وسسوق اهراسش وجيجل
وقاŸة وبرج بوعريريج وسسطيف بهذه الطرود.
و–ت -ل ال -و’ي -ة ع -ل -ى م -رت -ب -ة م-ت-ق-دم-ة ع-ل-ى اŸسس-ت-وى
الوطني ،اÿامسسة من حيث انتاج زيت الزيتون ،وتتوقع
اŸصسالح الفÓحية انتاج أاك Ìمن  60أالف هكتول ÎخÓل
اŸوسسم ا÷اري من الزيت ،كما أان اإ’نتاج ‘ ›مله ⁄
يتأاثر با◊رائق التي م ّسست مسساحات كبÒة أ’شسجار الزيتون
خÓل اŸوسسم الصسيفي اŸاضسي ،بل بالعكسش أان اإ’نتاج
للموسسم ا◊ا‹ أاحسسن من انتاج اŸوسسم اŸاضسي من حيث
اŸردودية وفق مصسالح الفÓحية.
وعرفت مسساحة زراعة الزيتون توسسعا كبÒا فمن 4760
هكتار خÓل سسنة  2000لتتضساعف أاربعة مرات خÓل السسنة
ا÷اري- -ة ،ل -تصس -ل ا ¤رق -م  16737ه -ك-ت-ار أاي ب-نسس-ب-ة 241
باŸائة ،ومن ب Úهده اŸسساحة أاضساف نفسش اŸتحدث
دخلت مسساحة تقدر بـ  12100هكتار مرحلة اإ’نتاج الفعلي.

Óمطار الذي قد
الو’ية على معدل التسساقط السسنوي ل أ
ي -ف -وق أاح -ي -ان -ا أال -ف -ي م -ل -م ‘ السس -ن -ة ،ن -اه-يك ع-ن وج-ود
ÓصسÓح وا’سستغÓل ،بإامكانها أان
مسساحات شساسسعة قابلة ل إ
تسساهم ‘ توسسع زراعة ا◊بوب ‘ كل جهات الو’ية ،ومنه
الزيادة ‘ القدرات اإ’نتاجية السسنوية التي تبقى مرهونة
أايضسا با’عتماد على الطرق العصسرية اŸتبعة ‘ ›ال
زراعة القمح بنوعيه.
’خÒة
ه -ذا ،وأاصس -ب -حت و’ي -ة سس -ك -ي -ك -دة ‘ السس-ن-وات ا أ
تشستهر بإانتاج بذور البطاطا ،حيث توجد بها  13مؤوسسسسة
متخصسصسة إانتاج بذور البطاطا ،وإانتاج البطاطا بنوعيها
البيضساء وا◊مراء اŸوجهة لÓسستهÓك ،وزراعة البطاطا
ب -و’ي -ة سس -ك -ي -ك -دة ‡رك -زة ‘ ب -ل -دي-ات ا◊روشش وصس-ال-ح
بوالشسعور ورمضسان جمال و“الوسش وكذا بن عزوز ،وتزود
العديد من الو’يات ببذور البطاطا من بينها كل و’يات
شسرق وجنوب البÓد وحتى و’يات من الغرب ا÷زائري،
’خÒة،
حسسب ما أاكدته اŸصسالح الفÓحية ‘ التقارير ا أ
وتتوزع هذه اأ’خÒة ‘ أاك ÈاŸناطق والقطاعات الفÓحية
اŸتمركزة ‘ ا÷هة ا÷نوبية ،وعلى وجه اÿصسوصش دائرة
’نتاج الوطني
ا◊روشش وتسساهم بـ  ‘ 25اŸائة من نسسبة ا إ
من البذور على مسساحة تقدر  1300هكتار ،وربع اŸسساحة
اıصسصس -ة ل -ل -خضس -روات ت -غ-رسش Ãادة ال-ب-ط-اط-ا و÷ودة
’قبال عليها
شستائل بذور البطاطا Ãدينة سسكيكدة جعل ا إ
واسسعا من ﬂتلف مناطق الوطن ،ومن اŸرتقب أان تصسل
خÓل السسنوات القليلة القادمة إا ¤حوا‹  2000هكتار،
وذلك ل -تصس-ب-ح م-دي-ن-ة سس-ك-ي-ك-دة ت-غ-ط-ي أاغ-ل-ب-ي-ة ح-اج-ي-ات
الو’يات الداخلية من هذه اŸادة.
وحسسب م -دي -ر اŸصس -ال -ح ال -ف Ó-ح -ي -ة ،ت -ق ّ-در اŸسس -اح-ة
اإ’جمالية اıصسصسة إ’نتاج البطاطا ‘ و’ية سسكيكدة
بـ 06آا’ف هكتار ،منها  75باŸائة من منتوج البطاطا يوجه
’نتاج البذور الذي –تلّ فيه
لÓسستهÓك ،و 25باŸائة إ
الو’ية الرتبة الثالثة على اŸسستوى الوطني بعد و’ية عÚ
الدفلى ،مضسيفا بأان سسكيكدة ومن حيث بذور البطاطا،
تقوم بتموين  15و’يةÃ ،ا فيها الو’يات اŸتخصسصسة ‘
’خÒة التي
إانتاج البطاطا ،كالبويرة ووادي سسوف ،هذه ا أ

منتوج البطاطا نحو اÿارج ع Èميناء سسكيكدة ،إا ¤كل من
البحرين والسسينغال ضسمنت  380طن من البطاطا ،واعتÈت
’و ¤من نوعها على مسستوى ميناء سسكيكدة
العملية حينها أ
هي من ›مل برنامج لتصسدير البطاطا ع Èميناء سسكيكدة
يتضسمن  2000طن من هذا اŸنتج الفÓحي والتي سسيتم
”
تصسديرها تدريجيا نحو دول أافريقية وأاخرى عربية ،و ّ
’ضسافة إا¤
نقل البطاطا القادمة من و’ية سسكيكدة با إ
و’يات أاخرى على غرار البليدة والوادي ومعسسكر ،حسسب
’سسبق داخل حاويات تÈيد غ Òمتوفرة
ما ذكره الوا‹ ا أ
” مسساعدة اŸتعامل
على مسستوى السسوق اÙلية وقد ّ
ا’قتصسادي من طرف السسلطات اÙلية على اقتنائها،
واŸب -ادرة ج -اءت ب -فضس -ل م -ت -ع -ام -ل Úاق -تصس-ادي Úأاق-ام-وا
عÓقات Œارية بكل من أافريقيا ودول عربية فيما قامت
السس-ل-ط-ات اÙل-ي-ة Ãسس-اع-دت-ه-م وت-وف Òك-ل ال-تسس-ه-يÓ-ت
الضسرورية لهم مضسيفا بأان السسلطات العمومية سستبذل كل
‘ وسسعها Ÿسساعدة ومرافقة اŸصسدري.Ú
وتعّد مؤوسسسسة «قدما »Êالرائدة ‘ إانتاج شستائل بذور
ال-ب-ط-اط-ا ع-ل-ى اŸسس-ت-وى ال-وط-ن-ي ب-أاك Ìم-ن  4آا’ف ط -ن
سس-ن-وي-ا ،وتشس-رف ع-ل-ى ت-ط-وي-ر ه-ذه ال-زراع-ة ب-ال-ع-دي-د من
الو’يات بالوطن ،ومؤوخرا دخلت اŸؤوسسسسة ›ال التسسويق
العصسري ،حيث إان عملية بيع وشسراء اŸنتوج تتّم على
’دارة بخÓف السسنوات السسابقة ،أاين كانت تتم
مسستوى ا إ
على مسستوى ا◊قول واŸزارع ،وتعتمد هذه اŸؤوسسسسة ‘
’سساليب ا◊ديثة
تطوير منتوجها على العنصسر البشسري وا أ
’جنبية اıتصسة ‘
واŸكننة ،وا’حتكاك مع اŸؤوسسسسات ا أ
هذا اÛال.

إ◊ليب ،إلعسسل وزيت إلزيتون
أانتج خÓل اŸوسسم اŸاضسي أاك Ìمن  147مليون ل Îمن
ح -ل -يب ال -ب -ق -ر واŸاع -ز وال -ن -ع-اج حسسب مصس-ال-ح م-دي-ري-ة
’نتاج عرف زيادة مقارنة بذلك
الفÓحة بالو’ية ،وهذا ا إ
الذي –قق خÓل اŸوسسم الذي قبله مرجعا ذلك إا ¤زيادة

ك-م-ا أاشس-ارت ت-ق-اري-ر رسس-م-ي-ة Ÿصس-ال-ح م-دي-ري-ة الفÓحة
ب-ال-و’ي-ة ،إا ¤ان السس-ي-اسس-ة ال-وط-ن-ي-ة اŸت-ب-ع-ة ف-ي-م-ا يخّصش
التكفل بالفÓح Úماديا وتقنيا ‘ إاطار الصسندوق الوطني
للتنمية الفÓحية ،قد أاعطت نتائج إايجابية على صسعيد
اŸنتوج الذي يسسجل ارتفاعا من حيث الكمية والنوعية،
وبالرغم من ذلك يبقى هذا ا’نتاج دون مسستوى اإ’مكانيات
ا◊قيقية التي تزخر بها الو’ية ‘ ﬂتلف اŸيادين ،اإذ
“تلك مسساحة إاجمالية تتجاوز  132أالف هكتار تعد من
’راضسي الفÓحية بالوطن ،إاّ’ أاّنها غÒ
أاخصسب وأاجود ا أ
مسستغلة بنسسبة كبÒة ومنها ما هو مسستغل بصسورة عشسوائية
وف -وضس -وي -ة ك -ب -عضش اŸسس -ت -ث -م -رات ال -ف Ó-ح -ي -ة ال -ف -ردي -ة
وا÷م -اع -ي -ة أاصس-ب-حت م-ه-م-ل-ة وضس-ائ-ع-ة واŸسس-ت-ف-ي-دون ’
يسستغلونها بكيفية منتظمة وحقيقية ،وبعضسها تخلى عنها
فيما ÷أا آاخرون إا ¤كرائها والتفرغ أ’عمال أاخرى غÒ
اŸيدان الفÓحي.
’’ت ا◊صساد ،وبالتعاون مع مصسالح الفÓحة بالو’ية.
آ
وأاوضس -ح سس -ي ع -م -ارة سس -م ،Òم -دي -ر الصس -ن-دوق ا÷ه-وي
للتعاون الفÓحي بسسكيكدة ،أان الصسندوق من مهامه إاطÓع
الفÓح Úعلى ﬂتلف اÿدمات التي يوفرها الصسندوق ‘
›ال ال -ت -أام Úال -فÓ-ح-ي وال-ت-وع-ي-ة وال-ت-حسس-يسش ب-أاه-م-ي-ة
التأام ÚالفÓحي ،بهدف التأام ÚالفÓحي ‘ حالة اأ’ضسرار
’حوال ا÷وية وا◊رائق التي تتسسب ‘
الناجمة عن سسوء ا أ
إاتÓف اÙاصسيل الزراعية وغÒها من الكوارث ،وغرسش
هذه الثقافة ‘ وسسط الفÓح Úباعتبار الو’ية ذات طابع
فÓحي متميز تشستهر بعدة نشساطات وشسعب فÓحية رائدة،
وسسوف تقدم مصسالح الصسندوق ا÷هوي للتعاون الفÓحي
ب-اŸن-اسس-ب-ة شس-روح-ات واف-ي-ة ع-ن م-زاي-ا ال-ت-أام Úال-فÓ-حي
والتعويضسات اŸقدمة لهم من طرف الصسندوق».
ك -م -ا ع -م -ل الصس -ن -دوق بسس-ك-ي-ك-دة ع-ل-ى ت-وسس-ي-ع اأ’ج-راء
اŸتعّلق بـ «باقة تأام Úالثقة» التي شسرع ‘ اطÓقها منذ
شس -ه -ر ف -ي -ف -ري اŸاضس -ي وه -ي ت -اأم -ي -ن -ات شس -ام -ل-ة ت-خّصش
الفÓح ÚواŸرب Úالصسغار واŸرأاة الريفية ،التي تقدم
–فيزات هامة على غرار التغطية وا◊ماية من التقلبات
اŸناخية والكوارث الطبيعية كالÈد وا◊ريق ،إاضسافة إا¤
’بقار جراء التسسممات الغذائية التي قد تؤودي إا¤
هÓك ا أ
’نتاج من بنايات اŸسستثمرة
اŸوت و تأام Úوسسائل وعتاد ا إ
’خطار اŸرتبطة باأ’ضسرار
ومركبات النقل فضس Óعن ا أ
ا÷سسمانية واŸادية للفÓح وعائلته كما تتكفل بالتغطية
الصسحية ومنحة الوفاة ،ومن شسروط ا’سستفادة من هذه
اÿدمة ا÷ديدة حسسب سسي عمارة سسم« Òعدم Œاوز
مسس -اح -ة ال -ف Ó-ح الصس-غ Òخ-مسس-ة ه-ك-ت-ارات ،وت-رم-ي ه-ذه
اÿدمة إا ¤إارسساء ثقافة التأام Úلدى الفÓح ÚواŸربÚ
’نتاج الوطني من ﬂتلف
إاضسافة إا– ¤سس Úوحماية ا إ
’ضسرار وكذا مرافقة ودعم الفÓح ÚواŸرب Úالصسغار
اأ
والتقرب منهم أاك.»Ì
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الموافق لـ  2٩ربيع األول  143٩هـ

دعت ◊ماية ‡تلكات الشسعب الصسحراوي

جمعية إاسسبانية ُتندد بنهب اŸغرب لÌوات اإ’قليم اÙتل

’سسبانية ،ا’سستغÓل
أادانت جمعية أاصسدقاء ا÷مهورية الصسحراوية Ãقاطعة أا’فا ا إ
الÓشسرعي للÌوات الطبيعية ‘ الصسحراء الغربية من طرف ا’حتÓل اŸغربي ،مشسددة
على ضسرورة وقف هذا ا’سستنزاف وحماية ‡تلكات الشسعب الصسحراوي.
أاطلقت الجمعية حملة تحسسيسسية حول السستغÓل خÓل  42سسنة من الحتÓل الثروات الطبيعية
«غ-ي-ر الشس-رع-ي» ل-ل-ث-روات ال-ط-ب-ي-عية في الصسحراء الصسحراوية بشسكل كبير وفاضسح وغير شسرعي».
قدم لحسسن دليل ،عرضسا مفصس Óعن الثروات
الغربية ،بما في ذلك الثروة السسمكية الفوسسفات،
الرمال ،الخضسروات والطاقات المتجددة ،حسسب الطبيعية التي تزخر بها الصسحراء الغربية والتي
ب -ي -ان صس -ادر ع -ن ال -ج -م-ع-ي-ة أاوردت-ه وك-ال-ة األن-ب-اء ه -ي ع -رضس-ة ل-ل-ن-هب والسس-لب ال-م-م-ن-ه-ج م-ن ط-رف
المغرب ،الذي يعمد في نفسض الوقت إالى تهميشض
الصسحراوية.
طالبت الجمعية في ذات السسياق ،بوقف اسستنزاف الصسحراويين في المناطق المحتلة والذين نادرا ما
ال -ث -روات ال -ط-ب-ي-ع-ي-ة الصس-ح-راوي-ة ،م-ن-ددة ب-إاق-دام يحصسلون على وظائف عمل في هذه القطاعات.
الح-تÓ-ل ال-م-غ-رب-ي ع-ل-ى اسس-ت-غÓ-ل-ه-ا بشس-ك-ل غ-ي-ر ك -م -ا أاب -رز ال -م-ت-ح-دث ،أان  %83,7ي-ت-حصس-ل ع-ل-يها
شسرعي بالرغم من القوانين واألحكام الدولية التي الحتÓل المغربي من منطقة الداخلة المحتلة،
موضسحا أان نفسض الوضسعية تنطبق على معدن
تجرم ذلك.
من جانبه ،وصسف رئيسض جمعية مراقبة الثروات فوسسبوكراع الذي يتعرضض هو اآلخر لÓسستغÓل
ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة وح-م-اي-ة ال-ب-ي-ئ-ة في الصسحراء الغربية ،غير شسرعي وبصسورة كبيرة ،إاضسافة إالى الطحالب
لحسسن دليل ،السستغÓل المغربي للثروات الطبيعية ال- -ح- -م- -راء والسس- -وداء ال- -م -وج -ودة ع -ل -ى السس -اح -ل
في األراضسي الصسحراوية المحتلة بـ «الفتراسض الصسحراوي.
ح-ذر رئ-يسض ج-م-ع-ي-ة م-راق-ب-ة ال-ث-روات ال-ط-بيعية
الفظيع» ،مشسيرا إالى أان «النظام المغربي اسستنزف

وحماية البيئة في الصسحراء الغربية ،من أان هذا
«الفتراسض الفظيع لن يسسمح بإاعادة تكاثر هذه
الثروة وبالتالي فإان الحتÓل المغربي يقوم بسسرقة
مسس -ت -ق -ب -ل الشس -عب الصس-ح-راوي وأام-ل-ه ف-ي ال-ع-يشض
الكريم فوق أارضسه حرا كريما».
كانت محكمة العدل األوروبية ،قد أاكدت في 21
ديسسمبر  ،2016أان اتفاق الشسراكة بين التحاد
األوروبي والمغرب في مجال المنتجات الزراعية و
الصسيد البحري غير قابل للتطبيق على أاراضسي
الصسحراء الغربية.
بحكم الوضسع «المنفصسل والمميز» إلقليم الصسحراء
الغربية المضسمون في ميثاق المم المتحدة ،فإان
محكمة العدل األوروبية أاكدت في قرارها أانه «ل
يمكن اعتبار عبارة تراب المملكة المغربية ،التي
تحدد النطاق القليمي لتفاقات الشسراكة وتحرير
التجارة ،شساملة للصسحراء الغربية وبالتالي فإان هذه
التفاقات ل تطبق على هذا القليم» .كما أاشسارت
ال -م -ح -ك -م -ة ،إال -ى أان م-واف-ق-ة الشس-عب الصس-ح-راوي
مشسروطة إلبرام اتفاق يشسمل الصسحراء الغربية وأان
هذه الموافقة غير متوفرة.

تعدي على اŸعتقل ÚالسسياسسيÚ

قدمت إادارة السسجن المحلي آايت ملول بمدينة
أاغ-ادي-ر ال-م-غ-رب-ي-ة ،ع-ل-ى ت-ف-ت-يشض زن-ازن المعتقلين
السس-ي-اسس-ي-ي-ن الصس-ح-راوي-ي-ن ضس-م-ن مجموعة أاكديم
إازيك باني محمد ،سسيدي أاحمد لمجيد ومحمد
أامبارك لفقير مع العبث بالحاجيات الخاصسة بهم
وإاتÓف العديد منها.
وقد داهمت مجموعة من خمسسة عشسر موظفا
ب-السس-ج-ن ال-م-ذك-ور زن-ازن ال-م-ع-ت-ق-ل-ي-ن السس-ي-اسسيين
الصس -ح -راوي -ي-ن ؛ أاي-ن ت-ع-م-دوا ال-ع-بث ب-ال-ح-اج-ي-ات
الخاصسة بهم في عملية تفتيشض مهينة والتي دامت
ألك -ث -ر م-ن نصس-ف سس-اع-ة م-ع ت-ع-ريضس-ه-م ل-ل-ت-ع-ذيب
النفسسي وتهديدهم بإاجراءات عقابية قاسسية دون
معرفة األسسباب.

دعا للتمسسك بخطة التسسوية

سسÓمة يحّذر اللّيبي Úمن ا’خÓل بالعملية السسياسسية
حث مبعوث األمم المتحدة في ليبيا ،غسسان سسÓمة،
الفرقاء الليبيين على المتناع عن القيام بأاي أاعمال
من شسأانها «تقويضض» العملية السسياسسية الراهنة في
Óزمة الليبية ،حسسبما افاد
سسياق البحث عن تسسوية ل أ
ب-ي-ان نشس-ره ال-م-وق-ع ال-رسس-م-ي ل-ب-ع-ث-ة األم-م ال-م-تحدة
للدعم في ليبيا ،أامسض.
أاوضسح سسÓمة ،بحسسب البيان ،انه «منذ إاطÓق خطة
ع-م-ل األم-م ال-م-ت-ح-دة ال-خ-اصس-ة ب-ل-ي-ب-ي-ا ف-ي سسبتمبر
الماضسي ،دأابنا على العمل بجد لدعم ليبيا للدخول
في مرحلة اليقين التي تتجسسد في دولة مسستقرة
ومتمكنة ونزيهة».
أاضساف يقول ان الليبيين تعبوا من النتقال من مرحلة
انتقالية إالى أاخرى ،وهم يطمحون إالى دولة فاعلة
توفر الخدمات بدءا من األمن ووصسول إالى الصسحة
العامة والتعليم ،وهذا ما تنوي خطة عمل األمم
المتحدة تحقيقه».
أاضساف المبعوث الدولي إالى أان «الليبيين في جميع
أانحاء البÓد سسئموا من العنف وأان حياتهم يحفها
الخوف من كل جانب ،وهم يأاملون في التوصسل إالى
ح-ل سس-ي-اسس-ي وإال-ى ت-ح-ق-ي-ق ال-مصس-ال-ح-ة وإالى الوئام،
وي -رون أان ال-ع-م-ل-ي-ة السس-ي-اسس-ي-ة ه-ي السس-ب-ي-ل ال-وح-ي-د
لتحقيق السستقرار والوحدة في بلدهم».
أاوضسح سسÓمة أان القصسد من خطة العمل في جميع
مراحلها ول يزال «تهيئة الظروف المÓئمة إلجراء

عبـر العالـ ـ ـم

تظاهرات تطالب برحيل الرئيسس
^ أابوجا نزل آالف الطوغوليين إالى الشسوارع
م -ج -دًدا ،ل Ó-ح -ت -ج -اج ع -ل-ى ن-ظ-ام ال-رئ-يسض ف-ور
غناسسينغبي ،الذي كان يترأاسض -في الوقت نفسسه-
اج-ت-م-اًع-ا ل-م-ج-م-وع-ة غ-رب إاف-ري-ق-ي-ا ف-ي أاب-وج-ا
(نيجيريا)كان محورها إاعادة المغرب إالى هذا
التكتل اإلقليمي ،والوضسع األمني في غينيا بيسساو
حيث يقوم رئيسض توغو بوسساطة.
ذك -رت مصس -ادر أان آالف األشس -خ -اصض ت-ظ-اه-روا
بدعوة من المعارضسة ،كما يحدث كل أاسسبوع منذ

انتخابات حرة ونزيهة» ،مشسيرا الى أان بعثة األمم
المتحدة حرصست على تقديم الدعم الفني الÓزم إالى
ال-م-ف-وضس-ي-ة ال-ع-ل-ي-ا لÓ-ن-ت-خ-ابات ،وهي تحاول بشسكل
مكثف إايجاد الظروف السسياسسية والتشسريعية واألمنية
المناسسبة لÓنتخابات المقرر إاجراؤوها ،قبل نهاية
عام .2018
رأاى المبعوث الدولي الخاصض إالى ليبيا أان النتخابات
ال -ح -رة وال -ن-زي-ه-ة ت-بشس-ر ب-ع-ودة ال-ح-ي-اة ال-م-ؤوسسسس-ي-ة
والسسياسسية إالى مجراها الطبيعي ومن شسأانها أان توفر
للشسعب الليبي غاية ما يرغب فيه أال وهو شسفافية
الحكم ومسستويات معيشسية لئقة وحياة كريمة.
يأاتي بيان غسسان سسÓمة في الوقت الذي اسستضسافت
ت -ونسض ،أامسض ،اإلج -ت -م -اع ال-ت-نسس-ي-ق-ي ال-راب-ع ل-وزراء
خ -ارج -ي-ة ت-ونسض وال-ج-زائ-ر ومصس-ر ،ل-ب-حث ت-ط-ورات
الملف الليبي ،وذلك بعد المشساورات التي اجراها
رئيسض المجلسض الرئاسسي لحكومة الوفاق الليبي فايز
السسراج في تونسض والجزائر.
عقد الجتماع الوزاري الثÓثي حول ليبيا دوريا
ب -مشس -ارك -ة وزراء خ -ارج -ي-ة مصس-ر وت-ونسض وال-ج-زائ-ر
لبحث آاخر مسستجدات الشسأان الليبي في إاطار آالية
دول ال -ج -وار ال -ع -رب -ي ال -ث Ó-ث-ي-ة ل-ل-ي-ب-ي-ا اسس-ت-ك-م-ال
للمباحثات الدورية بين الوزراء الثÓثة وآاخرها يوم
 15ن-وف-م-ب-ر ال-م-اضس-ي ف-ي ال-ق-اه-رة وخ-اصسة المسسار
السسياسسي والوضسع األمني في ليييا.
مطلع سسبتمبر ،للمطالبة برحيل غناسسينغبي وريث
عائلة تحكم البÓد منذ أاكثر من خمسسين عاًما.

رغبة للبقاء ‘ ا’–اد اأ’وروبي
^ ل-ندن

كشس-ف اسس-ت-طÓ-ع ل-ل-رأاي ،أان أاك-ث-ري-ة

البريطانيين ،أاي  ،%51يرغبون اآلن البقاء في
التحاد األوروبي ،بينما أاعرب  %41عن رغبتهم
بمغادرة هذا التحاد ،وذلك عكسض نتيجة اسستفتاء
العام الماضسي.
تزامن السستطÓع مع انتقال بريطانيا للمرحلة
ال -ث -ان -ي -ة م -ن ال -م -ف-اوضس-ات بشس-أان خ-روج-ه-ا م-ن
التحاد األوروبي .وسستركز هذه المرحلة على

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com

التجارة.

حملة انتخابية لÓنفصسالي ÚالكاتالونيÚ
^ بروكسسل

يقوم الكاتالونيون النفصساليون،

بحملة غير مأالوفة تزيد من حدة انقسساماتهم،
Óنتخابات القليمية في  21ديسسمبر،
اسستعدادا ل إ
ع -ب -ر خ -طب مسس -ج -ل-ة ع-ل-ى أاشس-رط-ة ف-ي-دي-و م-ن
ب -روكسس -ل ،وال -ت -رك -ي -ز ع -ل -ى وج-ود رئ-يسض اح-دى
اللوائح في السسجن.
اآلن ي -ت-واج-ه ال-رجÓ-ن ال-ق-وي-ان ف-ي ال-ح-ك-وم-ة
القليمية التي أاقالتها مدريد ،الرئيسض كارليسض
ب -وتشس -ي -م-ون ون-ائ-ب-ه اوري-ول ي-ون-ك-ي-راسض ،ل-ق-ي-ادة
ال-م-ن-ط-ق-ة ،رغ-م ف-رصس-ه-م الضس-ئ-ي-ل-ة لتحقيق هذه
الغاية ،نظرا الى وضسعهما القضسائي.

1751٩

’من الدو‹ إالغاءه
بينما يبحث ›لسس ا أ

وفد وزاري عربي للتصسدي لقرار ترامب بشسأان القدسس

’م-ن ال-دو‹ ،ال-ي-وم ،ج-لسسة
ي-ع-ق-د ›لسس ا أ
طارئة للتصسويت على مشسروع قرار يطالب جميع
ال- -دول ب- -ا’م -ت -ث -ال ل -ق -رارات اÛلسس السس -اب -ق -ة
اŸتعلقة Ãدينة القدسس اÙتلة .نقلت مصسادر
صسحفية عن دبلوماسسي Úبا’أ· اŸتحدة قولهم
إان مشس -روع ال -ق -رار ” ت -وزي -ع-ه ‘ وقت م-ت-أاخ-ر،
مسساء ا÷معة ،وأانه يؤوكد على أان أاية «قرارات أاو
إاجراءات تهدف لتغي Òطابع القدسس أاو مركزها
أاو تكوينها الدÁغرا‘ ليسس لها أاي أاثر قانو.»Ê
تشس -د د مسس -و د ة ا ل -ق -رار ع -ل -ى اأن اع -ت -ب -ا ر اأي
قرارات متعلقة بوضسعية مدينة القدسض «لغية
وغير قانونية امتثال لقرارات المجلسض ذات
الصسلة».
ل تشسير المسسودة اإلى قرار الرئيسض الأمريكي
دونالد ترامب الذي اتخذه في السسادسض من
د يسس -م -ب -ر ا ل -ج -اري بشس -اأ ن اع -ت -ر ا ف -ه ب -ا ل -ق -د س ض
عاصسمة لإسسرائيل.
تتمتع واشسنطن اإضسافة اإلى  4دول اأخرى هي
روسس -ي -ا وا ل ص س -ي -ن وب -ري -ط -ان -ي -ا و ف -ر ن س س -ا ب -ح -ق
اسستخدام النقضض «الفيتو» لمنع صسدور القرار.
يتطلب تمرير القرار موافقة تسسع دول من
اإج -م-ال-ي اأ ع ضس-اء ا ل-م-ج-لسض ال -ب -ا ل -غ ع -دده -م 1 5
دولة شسريطة األ تعترضض عليه اأي من الدول
ا ل -خ -مسض د ا ئ-م-ة ا ل-عضس-وي-ة  .وي -ن -ت -ظ -ر ان ت -ع -ق -د
ا ل -ج -لسس -ة ا ل -ط -ار ئ -ة ب -ط -لب م -ن م صس -ر ال -ع ض س -و
العربي الوحيد بالمجلسض حاليا.
يشسدد مشسروع القرار على اأن القدسض مسساألة
«ي-جب ح-ل-ه-ا ع-ب-ر ا ل-م-ف-اوضس -ا ت »  ،وي -ع -ب -ر «ع -ن
اأسسف شسديد للقرارات الأخيرة بخصسوصض وضسع
ا ل -ق -دسض» د و ن الإشس -ار ة ت -ح -دي -دا ً ال -ى خ -ط -وة
ترامب.

فرضس اإطار دو‹ بديل
ت -أات -ي م -ث -ل ه -ذه الج -ت -م-اع-ات م-ن اج-ل ت-ح-ق-ي-ق
ال -مصس -ال -ح -ة ف -ي ل -ي -ب-ي-ا ب-رع-اي-ة دول ال-ج-وارواألم-م
المتحدة و تشسجيع الحل السسياسسي لÓزمة و رفضض
ال -ت -دخ -ل ال -عسس -ك -ري ال -خ -ارج -ي ف -ي ل -ي -ب -ي-ا ،ودع-م
ال -مشس -اورات ب -ي -ن ال -ف -رق -اء ل-ل-ت-وصس-ل ال-ى ت-ع-ديÓ-ت
توافقية لÓتفاق السسياسسي الموقع عليه في ديسسمبر
.2015
ف-ي ال-م-ق-اب-ل ،ت-ح-دث ال-ق-ائ-د ال-ع-ام ل-ل-ج-يشض ال-ل-ي-بي
ب -ل -ه -ج -ة تصس -ع -ي -دي -ة ح -ول م-رح-ل-ة م-ا ب-ع-د الت-ف-اق
السسياسسي ،الذي انتهت صسÓحيته القانونية في الـ17
ديسسمبر الجاري ،وقال في خطاب مسسجل ،أامسض ،أان
«أان ح-ك-وم-ة ال-وف-اق ال-وط-ن-ي ف-ق-دت شس-رع-ي-ت-ها ،من
توقيعها» ،وذلك مع انتهاء المدة القانونية لتفاق
الصسخيرات السسياسسي ،داعيًا إالى حراك شسعبي ،ما
يثير المخاوف حول إامكانية وقوع انزلقات أامنية.

العدد

11

في المقابل اأكد نبيل شسعث ،مسستشسار الرئيسض
ا ل -ف -لسس -ط -ي -ن -ي  ،م -ح -م -و د ع -ب -ا س ض اأن ال -ق -ي -ادة
الفلسسطينية ذاهبة اإلى خيار فرضض اإطار دولي
م -ت -ع -د د الأق -ط -اب يسس -ت -ن -د اإل -ى ال -م -ر ج -ع -ي -ات
الدولية وقرارات الأمم المتحدة ،مشسددا على
موقف السسلطة رفضض قبول الوليات المتحدة
كراع لعملية السسÓم.
اأضس- -اف شس- -عث ف- -ي ح- -دي ث ل -و ك -ا ل -ة ال ن -ب -ا ء
الفلسسطينية «نحتاج عامين اأو ثÓثة كي نفرضض
هذا الإطار الدولي على اأمريكا كاإطار دولي
كان بداأه الرئيسض الفرنسسي الأسسبق فرنسسوا

هولند وجمع  74دولة».
اأوضسح شسعث اأن اجتماع القيادة الفلسسطينية
سسوف يبحث مسساألة الإطار الدولي والتوجه
اإلى مجلسض الأمن الممي ،فضس Óعن بحث
اإعادة النظر بشسكل جدي في اتفاقية اأوسسلو.

وفد وزاري م صسّغ ر
اأعلنت جامعة الدول العربية ،اأمسض ،تشسكيل
ال - -و ف -د ال -و ز اري ال -ع -رب -ي ال -مصس -غ -ر ال -م -ع -ن -ي
ب -ا ل -ت صس -دي ل -ل -ق -ر ار الأم-ري-ك-ي بشس-ا أن ال-ق-د س ض .
كشسفت اأن الوفد يتشسكل من وزراء خارجية كل
م - -ن ال أ ردن و ف - -ل س س - -ط- -ي- -ن ومصس -ر والسس -ع -و د ي -ة
وال -م -غ -ر ب وال إ م -ا را ت والأم-ي-ن ال-ع-ا م ل-ل-ج-امعة
العربية ،واأوضسحت اأن دور الوفد التحرك على
ال أصس -ع -دة ال -د ب -ل -و م -ا س س-ي-ة والإعÓ-م-ي-ة م-ن اأجل
مواجهة الآثار الناشسئة والتبعات السسلبية لقرار
ترامب.
ف -ي ال -م -ق -ا ب -ل  ،ت -واصس -لت ال-م-ظ -ا ه-رات ال-م-ندد ة
بقرار الرئيسض الأمريكي دونالد ترامب الرامي
اإل - -ى ت - -ه - -وي - -د م - -دي - -ن - -ة ال -ق -دسض  ،وخ -رج اآ ل ف
ال -م -ح -ت -ج -ي -ن ف -ي اأ م -ري-ك-ا  ،وع-واص س-م ب-اكسس-ت-ا ن
واأندونيسسيا ومعظم الدول العربية.

 4٣0معتقل

ق -ا ل « ن -ادي ال أ سس -ي -ر » ال -ف -لسس -ط -ي -ن -ي اإن ع -د د
ال -م -واط -ن -ي -ن ال -ف -ل س س -ط-ي-ن-ي-ي-ن ال-ذي-ن اع-ت-ق-ل-ت-ه م
سس -ل -ط -ا ت الح -ت Ó-ل ا ل إسس-رائ-ي-ل-ي م-ن-ذ اع-ترا ف
الإدارة الأمريكية بالقدسض عاصسمة لإسسرائيل
ب - -ل - -غ  4 3 0شس - -خصس - -ا ب -ي -ن -ه -م اأ ط -ف -ا ل ونسس -اء
ومصسابون.
ذكر البيان اأن اعتقالت الليلة الماضسية ترفع
عدد المعتقلين ،منذ اندلع الحتجاجات على
اإع Ó- -ن ال - -ر ئ - -ي س ض ال أ م - -ري- -ك -ي دون -ال -د ت -رام ب
القدسض عاصسمة لÓحتÓل الإسسرائيلي ،اإلى
 4 30م -واط -ن  ،ب -ي -نهم  131ط-ف ، Ó-وتسس-ع نسس -اء
وثÓثة جرحى يقبعون حاليا في مسستشسفيات
الحتÓل .في سسياق اآخر ،قال الرئيسض التركي
رجب طيب اإردوغان ،اأمسض ،اأن بÓده سستفتح
سسفارة لها في القدسض الشسرقية بعد اأيام من
دعوته دول العالم لÓعتراف بها عاصسمة لدولة
فلسسطين.

باكسستان

 08قتلى و 44جريحا ‘ هجوم اإرهابي
هاجم إارهابيان ،أامسس ،كنيسسة
للمسسيحي ÚالÈوتسستانت ‘ كويتا
عاصسمة إاقليم بلوشسسستان الباكسستا،Ê
ما أادى إا ¤سسقوط  08قتلى وجرح 44
’قل.
آاخرين على ا أ

كان وزير داخلية مقاطعة بلوشسيسستان سسارفراز
ب -وغ -ات -ي ق -ال ف -ي وقت سس -اب -ق ان اإ ره -ا ب -ي -ي -ن
هاجموا كنيسسة تقع على طريق زارغوون في
كويتا حاضسرة مقاطعة بلوشسسستان ،مضسيفا اأن
رج-ال ا لشس-رط-ة ق-ت-ل-وا اأ ح-د ال -م -ه -ا ج -م -ي -ن ع -ن -د
البوابة الرئيسسية للكنيسسة بينما فجر الآخر
اأشسار الى انه في
نفسسه داخل الكنيسسة.
ا ل -وقت ا ل -ذي وق -ع خ Ó-ل-ه ال -ه -ج -وم ك -ان ه -ن -ا ك
ح-وا ل-ي  5 0 0شس-خ صض ي ص س-ل-و ن داخ -ل ال -ك -ن -ي س سة.
كتب الوزير على تويتر «لو نجح الرهابيان في
مخططهما ،ل قدر الله ،لكانت حياة اكثر من

 400شسخصض على المحك».
اأعلن تنظيم داعشض الإرهابي في وقت لحق
مسسوؤوليته عن العملية الإرهابية.
ف - -ي ال - -م -ق -ا ب -ل اأدان ال -م -ت -ح -د ث ب -اسس -م وزا ر ة
الخارجية الباكسستانية محمد فيصسل التفجير
النتحاري الذي اسستهدف كنيسسة في مدينة
«كويتا» ،يوم اأمسض الحد ،واأسسفر عن مقتل 8
اأ شس -خ -اص ض واإصس -ا ب -ة  4 4اخ -ري -ن ب-ج-روح .اأك -د
فيصسل اأن «جهود باكسستان في مجال مكافحة
ال إ ره - -ا ب م س س - -ت - -م - -ر ة ب -ال -رغ -م م -ن م -ث -ل ه -ذ ه
الأعمال الجبانة».
ي -ذ ك -ر اأن م -دي -ن -ة ك -و ي -ت -ا ه-ي ع-ا ص س-م-ة اإق-ل-ي -م
بلوشسسستان الحدودي مع اإيراني ويعتبر هذا
الإقليم هو الأفقر في البÓد رغم اأنه غني
بالنفط والمعادني ،اإل اأنه الأكثر اضسطرابا.
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مÓحظات على هامشض الّترجمة
لسسيا جبار إا ¤العربية
«نسساء ا÷زائر ‘ شسقتهن» آ

لسساتذة بقسسم اللغة العربية وآادابها بجامعة ا÷زائر  ‘ ،2ندوة أاقيمت باŸناسسبة ،بحفاوة صسدور الÎجمة العربية Ûموعة آاسسيا
اسستقبل جمهور من الطلبة وا أ
لسستاذ عبد القادر بوزيدة وإا‚از فريق من الطلبة اÎŸجم.Ú
جبار القصسصسية «نسساء ا÷زائر ‘ شسقتهن» بإاشسراف ا أ
دولكوا باأللوان واألبعاد الهندسسية بوضسوح
أا .عبد الكر Ëأاوزغلة
ت- -ام ‘ ج- -زء ف- -ق -ط م -ن ح -ج -رة أاوﬂدع
الندوة العلمية اŸنظمة باŸناسسبة شسهدت
موريسسكي ‘ مدينة ا÷زائر؟! أال يوقعنا
ن -ق -اشس -ا شس -م-ل ج-وانب ع-دة م-ن ›م-وع-ة
ذلك ‘ ما يسسمي ‘ اŸفارقة الدللية
األديبة آاسسيا جبار الصسادرة عن دار «فام»
التاريخية؟!
عام  ،1980ثم ‘ طبعة مزيدة عن دار
«أالبان ميشسال» عام  ،2001وهي النسسخة
مفارقات ومقاربات ‘ ترجمة
اÎŸجمة من قبل فريق األسستاذ بوزيدة ‘
اÛموعة القصسصسية
إاطار تعاون ب Úمؤوسسسستي «اŸركز الوطني
أام - -ا ب - -خصس - -وصض الÎج - -م- -ة اÛم- -وع- -ة
ل- -ل- -ك -ت -اب» ‘ ك -ل م -ن ا÷زائ -ر وف -رنسس -ا،
ال -قصسصس -ي -ة ‘ ح -د ذات -ه -ا ،وال -ت-ي ه-ي ‘
وصسدرت عن «دار ح ‘ »Èا÷زائر ‘
ا◊قيقة ترجمة على ترجمة آاسسيا جبار ـ
.2017
كما تقول ـ «قصسصض مÎجمة من ،»...ولكن
ّ
ّ
لغة الترجمة واÙمول الثقا‘
من أاّية لغة؟ من العربية؟ من عربية شسعبية؟
أاو من عربية أانثوية؟ بقدر ما Áكن القول
ا÷زائري ‘ ›موعة آاسسيا جبار
من عربية مدفونة ﬂ -زونة  ‘ -جوف
من أابرز النّقاط التي أاثÒت ‘ الندوة من
األرضض« .إان م- - - -ب- - - -دأا ال - - -ع - - -م - - -ل ه - - -ن - - -ا
ق -ب -ل ال -ط -ل -ب -ة واألسس -ات -ذة ،ل -غ -ة الÎج-م-ة
واضس-ح..وي-ت-م-ث-ل ‘ ال-ب-حث ع-ن ل-غ-ة أادب-ية
واÙمول الثقا‘ ا÷زائري ‘ ›موعة
“تح من اللغة واŸوروث الشسعبي النسسوي
آاسسيا جبار ،ل سسيما النسسوي منه ،وترجمة
عنوان اÛموعة وعÓقته بلوحة الرسسام ال-وج-دان-ي-ة وال-ث-ق-اف-ي-ة ـ الفنية والسسياسسية ،اıت -ل -ف -ة ي -ق -ي -د اÎŸج-م ‘ اخ-ت-ي-ارات-ه ا÷زائري قدر اإلمكان...وهو ما يدفعنا
السس -تشس -راق -ي ال-ف-رنسس-ي أاوج-ان دولك-روا وسس -ط ا÷م -ه -ور ال -ن -اظ -ر وال-ق-ارئ ضس-م-ن ويضس -ب -ط -ه -ا وي -ق -رب -ه م-ن اŸوضس-وع-ي-ة ‘ للتسساؤول ،مث ،Óعن وجاهة اختيار كلمات
«نسس- - -اء ا÷زائ - -ر ‘ ﬂدع - -ه - -ن» ( )1834األمت ÚاŸتواجهت .Úويشسكل النسسخ ،من اختيار العبارات والكلمات والصسيغ اللغوية م -ن ق -ب-ي-ل« :خ-ج-ل» اŸدرسس-ي-ة ‘ ع-ب-ارة:
وسسلسسلة لوحات بابلوبيكاسسو« :نسساء مدينة جهة أاخرى ،اسستبدال موضسوع كان منفع Óوالصسور األدبية ‘ لغة الوصسول اŸقابلة «يشسربون اÿمر ب Óخجل» مع وجود كلمة
«حشسمة» الشسعبية واŸدرسسية الفصسيحة ‘
ا÷زائر» (.)1955 - 1954
‘ ال- -ب -داي -ة م -ع دولك -روا ـ نسس -اء م -دي -ن -ة لنظÒتها ‘ لغة اŸنطلق.
ا÷زائ -ر ـ Ãوضس -وع صس -ار ف -ع -ال م-ع آاسس-ي-ا وم -ن ه -ن -ا ف -ال -ك -ل -م -ة اŸك -اف -ئ -ة دلل-ي-ا لـ آان ،واختيار «اŸنبع» ‘ عبارة« :كان التقى
حّررت «نسساء ا÷زائر» من ﬂدع
ج -ب -ار ‘ اŸسس -ت-وي-ات :ال-ق-وم-ي وال-وط-ن-ي  APPARTEMENTالواردة ‘ عنوا Êلوحة ب -ه -ا ‘ ط -ري -ق اŸن -ب -ع» ،م -ع وج-ود ك-ل-م-ة
دولكروا السستشسراقي السستعماري
والفردي وا÷نسسي .فمقابل صسورة «نسساء دولكروا و›موعة آاسسيا جبار ،والتي تعني «ال -ع »ÚاŸت -داول -ة ‘ ال -ل -غ -ت Úالشس -ع -ب -ي-ة
ا
ي
ي -ع-ود اه-ت-م-ام-ي بـ «نسس-اء ا÷زائ-ر» آلسس-
مدينة ا÷زائر» السستشسراقية السستعمارية «اŸسس - - -ك- - -ن اŸؤول- - -ف م- - -ن ع- - -دة غ- - -رف واŸدرسس -ي -ة ،وك -ذا ك-ل-م-ة «اب-ن-ا» ‘ ع-ب-ارة
ن
م
ج -ب-ار ودولك-روا وب-ي-ك-اسس-و ،وغÒه-م-ا
ال -بصس -ري -ةÃ :ا ت -ع -رضس -ه م-ن جسس-د اŸرأاة لسستعمالت ﬂتلفة ‘ بناية تضسم عدة «ألنها  ⁄تنجب ابنا» مع وجود كلمة «ولد»
ن
م
ز
ال-فّ-ن-ان Úالّ-ت-شس-ك-ي-لّ-ي Ú-ال-ع-اّŸي Ú-إا¤
الذابل واŸغري ،اÙاصسر واŸسسجون ‘ مسساكن» ليسست «شسقة» كما ‘ ترجمة فريق ‘ ال -ل -غ-ت Úوخ-ل-و ال-ل-غ-ة الشس-ع-ب-ي-ة م-ن اب-ن
ي
ر
ئ
ا
ع- -م- -ل- -ي ‘ اإلعÓ- -م ال- -ث -ق -ا‘ ا÷ز
Ãعنى ولد .الواقع أاننا نلمسض منذ السسطور
وال- -ع -رب -ي ،وإا ¤ت -خّصس -صس -ي ا÷ام -ع -ي ‘ زاوية ضسيقة من ﬂدع موريسسكي ‘ مدينة أاسستاذنا بوزيدة وكذا ترجمة
ا÷زائر ،جسسد يسستجÃ Òن يحرره كي «غ- - -وغ- - -ل» ،وإا‰ا ﬂدع .وه- - -ذا ل- - -ع- - -دة األو ¤لÎجمة اÛموعة ارتباكا واضسحا
األدب اŸقارن ،وكذا اشستغا‹ بالÎجمة،
ّ
‘ ال -ت -ق -ي-د ب-خصس-وصس-ي-ة ال-نصض ال-قصسصس-ي
فضس Óعلى أاّنني من نفسض اŸدينة التي يطلق العنان لطاقة اإلمتاع والنعتاق فيه اعتبارات ،منها:
على ‰ط السستعماري الفرنسسي ،مقابل * إان لوحة دولكروا تظهر بوضسوح جزءا صس- -ي- -اغ- -ة وم -ع -ن -ى .ورÃا ي -ع -ود ه -ذا إا¤
احتضسنت طفولة الكاتبة ا÷زائرية العاŸية ذلك ت -نشس -أا ب -ال -نسس -خ ن -فسس -ه صس-ورة ﬁل-ي-ة م- -ن ح -ج -رة أاو ب -يت نسس -اء ا÷زائ -ر ـ وه -و ج- -م- -اع- -ي- -ة ه- -ذه الÎج- -م- -ة؛ ح- -يث ت -وزع
ـ ف- -اط- -م- -ة ال- -زه- -رة إاÁل -ح -اي -ن ـ اسس -م -ه -ا أاصسيلة مغزولة من جنسض اŸادة التي تتقن بالضسبط مدلول كلمة ﬂدع ـ وليسض ›موع اÛه- -ود ال- -ل- -غ- -وي وال- -ف- -ك -ري وال -ذوق -ي
ا◊ق -ي -ق -ي ـ أاو آاسس-ي-ا ج-ب-ارـ ك-م-ا اح-تضس-نت
وا÷ما‹ على أانامل كثÒة أاضساعت بÚ
جثمانها مسسجى ‘ مثواه األخ ،ÒوأاخÒا «نسساء مدينة ا÷زائر» ،ونسساء سسائر مدن ا◊جرات التي تتشسكل منها «الشسقة».
البلد ـ وليسض العاصسمة فقط ـ تتقن غزلها * ،ورد ‘ معجم الصسحاح للجوهري ‘ أاط- -ي- -اف رؤواه- -ا اŸت -ع -ددة وح -دة بصس -م -ة
صسلة القرابة التي Œمع عائلتي إاÁلحاين وه- -ي ال- -ل- -غ -ة أاو ا◊ديث بشس -ت -ى أاشس -ك -ال -ه شسرح كلمة «ﬂدع»« :البيت الصسغ Òيكون اŸب- -دع- -ة األو ¤ب- -ال- -رغ- -م م- -ن اÛه -ود
مع إايزغÓين ‘ شسرشسال...
ومسستوياته التعبÒية والفنية .وهو الشسيء داخ -ل ال-ب-يت ال-ك-ب .»Òويسس-تشس-ه-د صس-احب اŸبذول من قبل أافراد الفريق اÎŸجم
،
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أاما بخصسوصض صسنيع آاسسيا
ال - -ذي  ⁄ت - -قصس - -ر ج- -ب- -ار ‘ “ث- -ي- -ل- -ه ‘ اŸع -ج -م ع -ل -ى ه -ذا اŸع -ن -ى وت-خصس-يصس-ه ومنسسقها.
فقد تذهب اÓŸحظة السساذجة بإازائه إا¤
توهم أان األديبة ا÷زائرية  ⁄تفعل سسوى «نسس -ائ -ه -ا» ،ب -ل ب -ذلت ج -ه -ده -ا م -ن أاج -ل ل- -ل -نسس -اء ب -ق -ول مسس -ي -ل -م -ة :أال ق -وم -ي إا ¤الّترجمة األدبية حمالة أاوجه واختيار
نسسخ عنوان لوحة دولكروا التي عرضست الوصسول به إا ¤أاقصسى فعاليته ،وذلك من اıدع ،فقد هيئ لك اŸضسجع؛ فإان شسئت شسأانها شسأان النصس األدبي الذي تنقله
أامام ا÷مهور الفرنسسي ‘ 1834م« :نسساء خÓ- -ل ضسّ- -م- -ه- -ا ريشس- -ة شس- -اه- -د م- -ن أاه -ل سس- -ل- -ق -ن -اك ،وإان شس -ئت ع -ل -ى أارب -ع...إال -خ.
من لغة ‘ لغة أاخرى
ي
ا÷زائ - -ر ‘ ﬂدع - -ه- -ن» ،أاي ب- -ع- -د أارب- -ع دولكروا إا ¤صسوتها ،أال وهي ريشسة الرسسام فاıدع إاذن ،هوالفضساء البيتي ا◊ميم
وم -ع ه -ذه اÓŸح -ظ -ات ،ت -ب -ق-ى الÎج-م-ة
»
ة
سسنوات من احتÓل ا÷زائر .وهو ما قامت التكعيبي اإلسسبا Êبابلو بيكاسسو ،الذي نسسخ اŸفرد واÿاصض بالنسساء .أاما كلمة «شسق
األدبية حمالة أاوجه واختيارا شسأانها شسأان
به آاسسيا جبار بالتأاكيد...ولكن Ÿاذا؟
ب - -دوره «نسس - -اء م - -دي- -ن- -ة ا÷زائ- -ر ‘  »...فلم تعتمد ‘ معاجم اللغة العربية إال ‘ النصض األدبي الذي تنقله من لغة ‘ لغة
تقتضسي اإلجابة عن هذا السسؤوال البسسيط وحررهن من «ﬂدع دولكروا» المتثا‹ سسنة  1974من قبل اŸعجمي اللبنا Êاألب أاخرى .وإان انتظار بلوغ الكمال ‘ هذا
اŸواج- -ه- -ة ب Úمشس -روع -ي ح -ي -اة أاو م -وت واŸسستك ،Úواسستنسسخهن ‘ سسلسسلة من  17جروان السسابق ‘ معجمه الوسسيط ثÓثي الشسأان لهو كانتظار رؤوية «اŸلح يزهر أاو
ألم- - -ت ،Úأاوع- - -ل - -ى األق - -ل ت Ó- -شض م - -ؤوقت لوحة ( )1955 - 1954تكّرر بتصسميم إارادة اللغات .ويورد ﬁمد الباشسا ‘ معجمه ي-نّ-ور» ،ك-م-ا ي-ق-ول ا÷زائ-ري-ون .أال ن-ت-ذّك-ر
إلحداهما –ت إارادة القهر لدى األخرى ،ال- -ت- -ح- -رر ال- -ذات -ي ب -ال -ف -ع -ل خ -ارج ﬂدع «الكا‘» ( )1992كلمة «شسقة» ـ بفتح الشس Úـ ال-ع-ب-ارة اŸت-داول-ة ك-ثÒا وسس-ط الÎاج-م-ة:
على رقعت Úورقيت ،Úوكذا على اإلقليم دولك - -روا وسس - -ج - -ن صس - -ورة السس - -تشس- -راق « :مسسكن ‘ بناية تنفرد أاسسرة ‘ سسكاه»« ،الÎجمات شسأانها “اما شسأان النسساء ،كي
ا÷غرا‘ على امتداد أاك Ìمن قرن وثلث التشسكيلي السستعماري
ثم يعلق بـ «ﬁدثة» ،أاي كلمة جديدة ‘ ت-ب-ل-غ ال-ك-م-ال ي-ن-ب-غ-ي ل-ه-ا أان ت-ك-ون ج-م-يلة
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القرن من الزمن أاو باألحرى التاريخ أاو
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Ÿاذا ﬂدعهن
وأامينة ‘ آان».
يزيد .إان نسسخ عنوان بشسهرة عنوان لوحة ل مفر من العÎاف مقدما بأاّن األدب «شس- -ق- -ة» ال- -ت- -ي ت- -ع -ن -ي اŸسس -ك -ن م -ت -ع -دد فلنحتف إاذن بهذه الÎجمة ،ولنقبل بتعّدد
دولكروا لهو ،من جهة ،لفتة ذكية وفّعالة حمل أاوجه ‘ دللته وإايحائه ،إال أان تاريخ ا◊جرات و‘ بناية وقيدت ‘ السستعمال اآلراء والعÎاف ب - -ت Ó- -ق - -ح- -ه- -ا اŸث- -م- -ر
م -ن ج -انب األدي -ب -ة ا÷زائ-ري-ة ‘ تسس-وي-ق السستعمالت اللغوية ودللتها ‘ الثقافات ال- - - -ع- - - -رب - - -ي ‘  ،1974م - -ق - -اب- -ل ك- -ل- -م- -ة بوجودها ل بإالغائها.
« »APPARTEMENTال -ت -ي جّسس -دت-ه-ا ل-وح-ة
ع -م -ل -ه -ا ب -ل-غ-ت-ه وشس-ك-ل-ه األدب-ي وح-م-ول-ت-ه

‘ افتتاح اŸهرجان الّثقا‘ الوطني للشّسعر الّنسسوي

مسسرحية «عويشسة وا◊ّراز»
نافذة على اŸوروث اŸغاربي

“ّيز حفل افتتاح الطبعة التاسسعة من اŸهرجان الثقا‘ الوطني للشسعر النسسوي باŸسسرح
ا÷هوي ﬁمد الطاهر فرقا Êبقسسنطينة ،بعرضض توليفة مسسرحية موسسيقية لقصسة
«عويشسة وا◊راز» ،سسلّطت الضسوء على إاحدى نوافذ اŸوروث اŸغاربي الزاخر.
وعلى مدار قرابة سساعة أاعاد هذا العرضض ضسمن جوق موسسيقي ،حيث توّلدت بينها وبÚ
اŸسس-رح-ي ال-ذي أان-ت-ج-ت-ه ﬁاف-ظ-ة اŸه-رج-ان أاحد أاعضساء ذلك ا÷وق عÓقة حب عذرية.
الثقا‘ الوطني للشسعر النسسوي إاحياء تفاصسيل وبحسسب الّراوي Úالّلذين أاّدى دوريهما الفنانان
قصسة حب أاز‹ دّونها الشسيخ اŸكي بن القرشسي إالياسض عطاشض والسسعيد بواŸرقة ،و–ت أانغام
‘ قصس -ي -دة م -ن الّشس -ع-ر اŸل-ح-ون ،ت-داول ع-ل-ى م-وسس-ي-ق-ى م-غ-رب-ي-ة ألغ-ن-ي-ة «ا◊راز» ،ف-إاّن أاحد
أادائها مطربون كثÒون أاهمهم الّراحÓن أاعمر اŸشسعوذين «ا◊ّراز» قدم إا ¤تلك البلدة ليفتÏ
ال -زاه -ي وال -ه -اشس -م -ي ق -رواب-ي ،وذلك ب-حضس-ور ب-ع-ويشس-ة ع-ن-دم-ا رأاى حسس-ن-ه-ا وج-م-ال-ه-ا ،ف-ق-ام
رئيسض ا÷هاز التنفيذي اÙلي و‡ثل وزارة باختطافها وحجزها بقصسره مع فرضض حراسسة
ال -ث -ق -اف -ة ج -م -ال ف -وغ -ا‹ .وق -د ت -ن-اولت ه-ذه مشسّددة عليها .ومن ثّمة تتصساعد وتÒة ا◊بكة
اŸسس -رح -ي -ة ال -ت -ي ك -تب نّصس -ه-ا ال-ك-اتب سس-ع-ي-د اŸسسرحية الÎاجيدية ليصسل خ Èالختطاف
ب -واŸرق -ة ب -أاسس -ل -وب سس-ردي ج-م-ع ب Úال-ل-غ-تÙ Úبوبها بأاّن حبيبته أاسسÒة ومقيمة ‘ حصسن
العربية الدارجة والفرنسسية ،تلك ا◊كاية التي مرتفع األسسوار كث Òا◊رسض ،حينها يعقد العزم
تدور أاحداثها ‘ بلدة «أازمور» باŸغرب ،حيث ع -ل -ى ت -خ -ل -يصس-ه-ا م-ن سس-ج-ن-ه-ا ،وي-ل-ج-أا ل-ع-دي-د
ت -ع -يشض ع -ويشس-ة صس-اح-ب-ة ال  18رب-ي-عا وتنشسط األسساليب وا◊يل لتنفيذ خ ّ
طة “ّكنه من إاخراج

عويشسة من ذلك السسجن ،ليÎك ﬂرج العمل
إال -ي -اسض ع-ط-اشض ن-ه-اي-ة م-ف-ت-وح-ة ل-ت-لك ال-قصس-ة
األسس -ط -وري -ة .وك -ان خ -ت -ام ال-ع-رضض ‘ «خ-ي-م-ة
” نصسبها بديكورها التقليدي ببهو
الÎاث» التي ّ
اŸسسرح ا÷هوي بقراءات شسعرية –ت شسعار
«ح- -واء ‘ ضس -ي -اف -ة آادم» ،ح -يث ق ّ-دم الّشس -ع -راء
شسوقي ريغي ،تقي الدين مصسعب بن عمار ورضسا
ب- -وراب- -ع- -ة ق- -راءات –ت -ف -ي ب -اŸرأاة الشس -اع -رة
واŸبدعة .وقّدمت ضسيفات شسرف هذه الطبعة
ا÷ديدة من اŸهرجان الثقا‘ الوطني للشسعر
النسسوي العلجة بوهدادي من تيزي وزو ،لطيفة
حسس -ا( Êبسس -ك -رة) ،م -ر Ëمشس -ت -اوي م -ن ل-ب-ن-ان
وحن Úعمر من مصسر ‰اذج من قصسائدهن
الوجدانية واإلنسسانية التي مزجت ب Úجمال

الكلمة وحسسن اإللقاء كهدية للحضسور من عشّساق
ا◊رف وّﬁب-ي ال-ك-ل-م-ة ،عÓ-وة ع-ل-ى ال-روائ-ي-ة
جميلة زن.Ò
وسستكون الطبعة التاسسعة من اŸهرجان الثقا‘
الوطني للشسعر النسسوي التي تأاتي –ت شسعار
«انحتي الشسعر والتحفي ا◊ياة» ،والتي سستدوم
أارب-ع-ة أاي-ام «م-ن-ف-ت-ح-ة ع-ل-ى ج-م-ي-ع اÛالت»،
حسسب ما أاوضسحته ﬁافظة اŸهرجان أامÒة
دل-ي-و ،ال-ت-ي أاضس-افت ب-أان-ه سس-ي-تضس-م-ن ع-ل-ى وجه
اÿصسوصض معارضض تراثية وورشسات تكوينية ‘
كتابة القصسيدة Ãختلف أاشسكالها األدبية وأاخرى
‘ الفنون التشسكيلية واŸوسسيقى ،عÓوة على
معارضض للكتب األدبية والفنون التشسكيلية بقصسر
الثقافة ﬁمد العيد آال خليفة.

فيما افتّكت ولية تيزي وزو أاغلب ا÷وائز

اختتام الطّبعة ال  9للمهرجان
الوطني للمسسرح األمازيغي بباتنة

info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com

احتضسنتها جامعة ورقلة بحضسور طلبة وأاسساتذة

معهد اللّغة وأادابها بجامعة ورقلة يحتفي بالق ّصسة القصسÒة جّدا
^

لصسداراته
القاصض عز الدين بومرزق يعرضض Œربته وبيع بالّتوقيع إ

هل هي طفرة جينية طارئة أاو شسكل موجود عند أاغلب من يكتبون الق ّصسة بنفسض حديث؟

أاوصس -ى اŸشس -ارك -ون ‘ خ -ت -ام ف -ع -ال -ي -ات اŸه -رج -ان ال -وط -ن -ي ل -ل -مسس -رح
لوراسض باتنة،
لمازيغي ‘ طبعته ال  ،9والذي احتضسنته عاصسمة ا أ
ا أ
بضس- -رورة خ- -ل- -ق ب- -نك ل- -ل- -م- -ع- -ل- -وم- -ات لح -ت -واء ال -نصس -وصض الÎاث -ي -ة
لصسلية منها بهدف ا◊فاظ عليها وتطويرها.
لمازيغية ،خاصسة ا أ
ا أ
باتنةŸ :وشسي حمزة
اŸسسرح ا÷هوي بجاية ‘ ،ح Úعادت
ج-ائ-زة أاحسس-ن سس-ي-ن-وغ-راف-ي-ا ل-لجمعية
إاضسافة إا ¤حثّ اŸسسارح اŸوّزعة ال -ث -ق -اف -ي -ة «إاث -ران» ق-ري-ة ايت ◊سس-ن
ع ÈالÎاب الوطني على إانتاج أاعمال بتيزي وزو.
ب-ال-ل-غ-ة األم-ازي-غ-ي-ة واŸشس-ارك-ة بها ‘ أاما جائزة أاحسسن موسسيقى ففازت بها
فعاليات اŸهرجان ،وكذا مد جسسور ف -رق -ة إاسس -م -اع -ي -ل ح-ب-ار ل-دار الشس-اب
التواصسل مع كافة األوسساط الفاعلة ‘ ياكوران تيزي وزو عن مسسرحية «ان
اŸي -دان خ -اصس -ة ا÷ام -ع -ة ،والسس -م-اح سسر فار ن ثتو» ‘ ،ح Úفاز اŸسسرح
ل -ل -ط -ل -ب -ة ال-دارسس Úل-ل-غ-ة األم-ازي-غ-ي-ة ا÷هوي لتيزي وزو بجائزة أاحسسن نصض
واألك - -ادÁي Úواألسس- -ات- -ذة اıتصس Úمسسرحي وأاحسسن إاخراج عن مسسرحية
باŸشساركة ‘ فعاليات اŸهرجان ،مع «امت ايهي» ،أاما جائزة ÷نة التحكيم
تشس-ج-ي-ع مشس-ارك-ة ال-ع-نصس-ر النسسوي ‘ فعادت للممثلة ليندة سسÓم اıرجة
طبعات اŸقبلة ،وتدعيم اŸهرجان واŸم -ث -ل -ة ت -ك -رÁا ل -ه-ا ع-ن أاع-م-ال-ه-ا
ال ّ
ومسسÒتها الفنية ا◊افلة بالنّجاحات،
عن طريق الدورات التكوينية.
طبعة التاسسعة من فعاليات كما افتكت ا÷معية الثقافية «تافات
اختتمت ال ّ
اŸه-رج-ان ال-ث-ق-ا‘ ال-وط-ن-ي ل-ل-مسس-رح آات ع -ب -اسض» ع -ن مسس -رح -ي -ة «ت-اوسس-ر»
األم -ازي-غ-ي ب-ت-ك-ر Ëاألع-م-ال ال-ف-ائ-زة جائزة أاحسسن عمل متكامل.
ب -ج -وائ -ز اŸه -رج-ان ،وحصس-دت ولي-ة وي -ع -ت ÈاŸه -رج-ان ال-وط-ن-ي ل-ل-مسس-رح
تيزي وزو أاغلب جوائز اŸهرجان ‘ األمازيغي من ب ÚاÙطّات اŸهّمة
ﬂتلف األصسناف ،حيث افتك اŸمثل ثقافيا بعاصسمة األوراسض باتنة ،حيث
رح- -م- -و Êوزي- -ان ج- -ائ- -زة أاحسس -ن دور تنافسض ‘ هاته الطبعة التاسسعة 10
رج- - -ا‹ ع- - -ن مسس - -رح - -ي - -ة «سس ،»Ê Úف- -رق مسس -رح -ي -ة ،اخ -تÒت أاع -م -ال -ه -ا
ل-ل-ت-ع-اون-ي-ة اŸسس-رح-ي-ة ماشساهو بولية وأاوضسح بعناية كبÒة من إاجما‹ 60
ت- -ي- -زي وزو ‘ ،ح Úاف- -ت -كت دراغ -ل -ة ط - -لب مشس- -ارك- -ة ت- -ل- -ق- -ت- -ه ﬁاف- -ظ- -ة
جوهرة جائزة أاحسسن دور نسسائي عن اŸه -رج -ان م -ن ع -دد م -ن ا÷م -ع-ي-ات
مسس -رح -ي -ة «أاغ -ب -ار سس -الن» م-ن إان-ت-اج وال-ت-ع-اون-ي-ات اŸسس-رح-ي-ة م-ن ﬂت-لف
وليات الوطن.

لو ¤تضسم ﬂرجﬁ Úلّي ÚوÎﬁفÚ
‘ طبعتها ا أ

أايام سسينمائية للفيلم
القصس Òالهادف بورقلة

لي-ام السس-ي-ن-م-ائ-ي-ة ل-ل-ف-ي-ل-م ال-قصسÒ
ان -ط -ل-قت مسس-اء اÿم-يسض اŸاضس-ي ا أ
لو ¤بدار الشسباب مصسطفى بن بولعيد حي سسيدي
الهادف ‘ طبعتها ا أ
عبد القادر بورقلة ،وسسط حضسور ‡ثل Úوﬂرجﬁ ÚليÎﬁ ÚفÚ
وهواة.
وت-دع-ي-م ق-درات-ه-م ب-التكوين اŸسستمر
ورقلة :إاÁان كا‘
والرسسكلة لتمكينهم من اŸضسي قدما
ن ّ-ظ-مت ه-ذه األي-ام ج-م-ع-ي-ة ال-نصس-ر ‘ هذا اÛال.
لفنون العرضض بإاشسراف كل من مديرية إاف-ت-ت-اح-ي-ة األي-ام السس-ي-ن-م-ائ-ي-ة ل-ل-فيلم
الشسباب والرياضسة ودار الثقافة مفدي ال -قصس Òع -رفت حضس-ورا ل-ل-ع-دي-د م-ن
زكرياء ،هذه التظاهرة باإلضسافة إا ¤الشس -ب -اب واŸه-ت-م Úب-اÛال ﬁل-ي-ا،
أاّنها شسملت عروضسا ألفÓم قصسÒة من كما ” خÓل فعالياتها عرضض الفيلم
وليات عدة على غرار الفيلم القصس Òالقصس Òاإلفتتاحي «ويبقى األمل،»..
«وح -ي -د» م -ن ولي -ة الشس -ل -ف ،ال -ف-ي-ل-م وه- -و ف- -ي- -ل- -م ي- -ع- -ال- -ج وع -ي الشس -ب -اب
القصس« Òكن أانت» من ولية مسستغا ،Âا÷زائ - -ري ومسس - -ان - -دت- -ه ل- -ل- -قضس- -ي- -ة
الفيلم القصس« ÒاŸروجون» من ورقلة ،ال -ف -لسس -ط -ي -ن -ي-ة وت-ق-دي-ره Ÿا ي-ق-دم-ه
الفيلم القصس« Òدقيقة النسسيان» من الشس -عب ال -ف-لسس-ط-ي-ن-ي م-ن تضس-ح-ي-ات،
ولي -ة ب -ات -ن -ة ،ف -ق-د تضسّ-م-نت ورشس-ات ال -ف -ي -ل -م حسسب ال -ق-ائ-م Úع-ل-ي-ه أا‚ز
تكوينية متخ ّصسصسة ‘ إاعداد اŸمثل ب-إام-ك-ان-ي-ات بسس-ي-ط-ة ج-دا ،ولكنه جاء
بتأاط Òاألسستاذ زرزور طبال ،وكذلك ت -ع-بÒا ع-ل-ى اإلÁان ب-ع-دال-ة ال-قضس-ي-ة
Óف Ó-م الفلسسطينية ،وّﬁمÃ Óؤوثّرات صسوتية
م- -ن- -اقشس- -ات م -ع اıرج Úل  -أ
اŸعروضسة بتأاط Òمن األسستاذة خÒة وتصسويرية ‚حت إا ¤حد ما ‘ دعم
اŸضسمون.
بوعتو.
وهدفت هذه األيام السسينمائية حسسب
ال -ف -اع -ل Úإا ¤إاع -ط -اء سس -ي -ن-م-ا
ال -ه -واة دف-ع-ا ل-ف-رضض ن-فسس-ه-ا
ع- -ل- -ى السس- -اح- -ة ،وتشس -ج -ي -ع
ﬂت -ل -ف اŸم -ث-لÚ
الشس -ب -اب ال -ه-واة

اسستضساف
لسسبوع اŸنصسرم قسسم اللغة
نهاية ا أ
لدب العربي بجامعة قاصسدي مرباح ورقلة
وا أ
لديب القاصض عز الدين بومرزوق لعرضض Œربته
ا أ
‘ القصسة القصسÒة جدا ‘ إاطار برنامج ندوة الباحث
التي ينظمها دوريا ذات القسسم ،وقد تضسّمنت الّندوة
لديب نشّسطها عدد من
لدبية قراءات نقدية ‘ أاعمال ا أ
ا أ
لضسافة إا ¤لقاء
لسساتذة والباحث ‘ Úالدكتوراه ،با إ
ا أ
لخر
لديب بومرزوق وكذا بيع بالتوقيع آ
مفتوح مع ا أ
إاصسداراته «قلبﬂ..تل عقليا» ،بحضسور كوكبة من
لدب العربي ،وعدد من
أاسساتذة قسسم اللغة وا أ
الطلبة الباحث ÚواŸهتم Úبهذا ا÷نسض
لدبي ا÷ديد.
ا أ

ورقلة :إÁان كا‘
ت -ه -دف ه -ذه ال -ن-دوة ك-م-ا أاوضس-ح ال-دك-ت-ور ع-ب-د
الحميد هيمة أاسستاذ في قسسم اللغة واألدب العربي
ب -ج -ام -ع -ة ق -اصس -دي م -رب -اح ورق-ل-ة ،إال-ى ت-ع-ري-ف
الطÓب والباحثين الجامعيين بالقصسة القصسيرة
جدا ،والتقرب أاكثر من خصسائصض ومميزات هذا
الجنسض األدبي الحداثي.
وقد اّتفق األسساتذة المتدّخلون في الندوة األدبية
ع -ل -ى األه -م -ي -ة ال -ن -ق -دي -ة ل -ه-ذا ال-ج-نسض األدب-ي
الحديث ،على اعتبار أانّ الدراسسات النقدية تعد
داف-ع-ا ل-ل-م-زي-د م-ن ال-ت-ن-ق-ي-ح وال-ت-ط-وي-ر ،لحداثته
كجنسض أادبي ،وعلى اعتبار أانه في مراحل أاولى
من بدايات انتشساره في الجزائر.

أا  -فايزة زيتو :Êوسسيلة طبيعية للتّعب Òعن
الواقعية ا÷ديدة التي ل تهتم بشسيء أاكÌ
وق -د ذك -رت األسس -ت -اذة ف -اي-زة زي-ت-ون-ي أاّن ال-قّصس-ة
القصسيرة جّدا لون من أالوان األدب الحديث ،له
خصسائصض ومميزات شسكلية معينة ،يسستجيب لروح
العصسر والذوق العام الذي أاصسبح ل يسستسسيغ إال
اإلنتاج الموجز واألعمال الكثيفة المقتبضسة ،وأانها
وسسيلة طبيعية للتعبير عن الواقعية الجديدة التي
ل ت-ه-ت-م بشس-يء أاك-ث-ر م-ن اه-ت-م-ام-ه-ا ب-اسس-ت-كشساف
الحقائق من األمور الصسغيرة العادية والمأالوفة،
كما أانها نصض سسردي إابداعي ممتع يكون فيه
القاصض صسانعا حاذقا يتقن جيدا صسنعته ،ول شسك
أان ال-ت-رك-ي-ز وال-ت-ك-ث-ي-ف ف-ي ب-ن-ائ-ه-ا ي-م-كّ-ن-ان-ه م-ن
ال -ق -بضض ع -ل -ى ال -ل -ح-ظ-ة م-ب-اشس-رة ،ول يسس-م-ح-ان
بتسسرب الجزئيات والتفاصسيل التي من شسأانها أان
ت-ث-ق-ل ال-نسس-ي-ج ال-قصسصس-ي ل-ي-ب-دو م-حشسوا مترهÓ
يضسعف من أاثرها الجمالي ،تحيل على زاوية نظر
مركزة وذكية ومختصسرة تكتفي بالتلميح أاكثر من
التصسريح.

نصسوصض تسستدعي التوقف وأاخرى تسستفز الّذات

وفي ورقتها حول قراءة نقدية في المجموعة
القصسصسية «معذرة يا بحر» لعز الدين بومرزوق
من خÓل دراسستها لقصسة قصسيرة جدا من هذه
المجموعة تحت عنوان «رجل ل يعشسقه البحر»،
اعتبرت أان هناك مفارقة كبيرة بين عنوان هذه
ال -قصس -ة ال -قصس -ي -رة ج -دا وال -ع -ن -وان ال-ع-ام ل-ل-نصض
«م -ع -ذرة ي -ا ب -ح -ر» ،يسس -ت -دع -ي ال-ت-وق-ف ع-ن-ده-ا
م-وضس-ح-ة أان ه-ن-اك تضس-ادا وت-ب-اي-ن-ا ب-ي-ن ال-م-ع-ن-ى
ال -م -ب -اشس -ر ال -م -ك -ت -وب وال -م -ع -ن-ى غ-ي-ر ال-م-ب-اشس-ر
المقصسود ،مضسيفة وكأان العنوان سسؤوال اسستهÓليا

من المفترضض أان يكون المتن إاجابة عليه ومنه
حّققت حسسبها المفارقة الغرضض المطلوب منها
كوسسيلة مراوغة ومتعددة الدللت ،ويتوضسح
ذلك من خÓل أانّ العنوان «رجل ل يعشسقه
البحر» تقابله تعبيرات كثيرة تحيلنا إالى أان
هذا الرجل مفتتن افتنانا كليا بالبحر وتقدم
البحر كبؤورة مركزية.

د  -عبد ا◊ميد هيمة :الّتخييل والّرمز بدل اللّغة
الّتقريرية توجيه النّقد الّÓذع لبعضض ال ّسسلوكات

د  -بلقاسسم مالكية :الق ّصسة القصسÒة ترّوج إا¤
فلسسفة واقعية

وف -ي م -داخ -ل-ة ل-ل-دك-ت-ور ع-ب-د ال-ح-م-ي-د ه-ي-م-ة
ال- -م- -ع- -ن- -ون- -ة ب- -ال- -قصس -ة ال -ومضس -ة ف -ي دراسس -ة
المجموعة القصسصسية «شسبه لهم» لعز الدين
بومرزوق ،اعتبر اأنّ هذه المجموعة القصسصسية
عّينة للقصسة الومضسة التي تتميز بخصسائصض
عدة كالتوظيف القراآني من خÓل عنوان «شسّبه
لهم» ،والذي يسستحضسر قصسة المسسيح عيسسى
عليه السسÓم في قوله تعالى {وما قتلوه وما
صسلبوه ولكن شسّبه لهم} ،وهي قصسة تختصسر لنا
الواقع المعيشض الذي اختلطت فيه القيم على
ال -ن -اسض ،وب -ذلك ال -م -ج -م -وع -ة ت -ن -غ -مسض م -ن-ذ
ع-ن-وان-ه-ا ال-رئ-يسض ف-ي ال-ه-م الج-ت-م-اعي ونقد
الواقع مما يمنح النصض قصسة تعبيرية بÓغية
عالية الدقة والختزال .هذا بالإضسافة اإلى
العديد من الخصسائصض التي نجدها في القصسة
الومضسة لدى عز الدين بومرزوق كلغة التخييل
وال -رم -ز ب -دل ال -ل -غ -ة ال -ت -ق -ري -ري -ة ،ال-م-ح-اك-اة
السساخرة من خÓل توجيه النقد الÓذع لبعضض
السسلوكات الموجودة في الواقع وهي حاضسرة
ب -ق -وة ،وك -ذا ال -ت -ك -ث -ي -ف والشس -ع -ري -ة واأح-ادي-ة
الروؤية ،كما اأشسار اإلى اأن تجربة القاصض عز
الدين بومرزوق تجربة جيدة في مجال القصسة
ال -ومضس -ة ،وه -ي ت -ج -رب -ة واع -دة تسس -ت-ح-ق م-ن
الباحثين المتابعة والهتمام.

هذا وتطّرق في مداخلته الدكتور بلقاسسم مالكية
إالى فلسسفة القصسة القصسيرة من خÓل دراسسة في
أاعمال القاصض عز الدين بومرزوق ،حيث أاوضسح
أان ال -قصس -ة ال -قصس -ي -رة ت-رّوج إال-ى ف-لسس-ف-ة واق-ع-ي-ة
مرتبطة كل الرتباط بالعصسر الذي نعيشض فيه،
والذي يتطلب اختصسار الوقت قدر اإلمكان على
اعتبارات عدة أاهمها التشستت والمقاطعات التي
أاصسبح يتعايشض في ظلها اإلنسسان ،وقلة النتباه
والتركيز ونفاذ الصسبر ،كل هذه األمور حّتمت على
اإلنسسان كما ذكر الختصسار في كل أامور حياته.
Óسستاذة هدى نمير بعنوان العتبات
وفي دراسسة ل أ
السسردية في المجموعة القصسصسية قلب..مختل
عقليا ،اعتبرت أاّن فن القصسة القصسيرة جدا هو
فن صسعب ل يبرع فيه إال الكتّاب القادرون على
تقنّصض اللّحظات العابرة ،وأانها مجازفة وتحد
للقاصض من أاجل إاثبات قدراته ،مشسيرة إالى أان
المجموعة القصسصسية «قلب..مختل عقليا» كانت
ع -ب -ارة ع -ن قصسصض قصس-ي-رة ج-دا ت-ح-اك-ي ال-واق-ع
اإلجتماعي الجزائري المعيشض بوضسوح ،مشسيرة
في نفسض الوقت أانّ الكاتب وفق إالى حد كبير في
اختيار العنوان الذي ربط من خÓله اختÓلت
العقل بالقلب ،في إاشسارة إالى العÓقة المتداخلة
بين كليهما.
Óسستاذة وردة بالي التي قّدمت قراءة
بالنسسبة ل أ
ن -ق -دي-ة ف-ي ال-م-ج-م-وع-ة ال-قصسصس-ي-ة «شس-ب-ه ل-ه-م»،
أاشسارت إالى العديد من اإلقتباسسات التي احتواها
ال -نصض ،ب-اإلضس-اف-ة إال-ى ت-ق-ن-ي-ة السس-ردي-ة ال-ث-ن-ائ-ي-ة
ك-اسس-ت-خ-دام ث-ن-ائ-ي-ة ال-ع-ام-ي-ة وال-ع-ربية في المتن،
والتي أاعطت بعدا وبصسمة خاصسة لبيئة القاصض،
فضس  Ó-ع-ن ال-ث-ن-ائ-ي-ة الضس-دي-ة وال-ت-ي ت-ت-وضس-ح ف-ي
السس- -واد وال- -ب- -ي- -اضض ،ال -خ -اسس -ر وال -ف -ائ -ز ،ال -ج -ن
والمÓئكة باإلضسافة إالى الثنائيات غير المباشسرة
ال -ت -ي ك -انت ك -أال -واح ي -رسس -م-ه-ا ال-ق-اصض ف-ي ذه-ن
المتلقي مثل ثنائية الحياة والموت.

الّنقد ينتصسر للق ّصسة القصسÒة جّدا

واختتم نفسض المتحّدث ورقته بتسساوؤل حول هل
اأّن ال -قّصس -ة ال-ومضس-ة ت-ع-د ج-نسس-ا اأدب-ي-ا ج-دي-دا
يرتكز على شسروط خاصسة ل يمكن السستغناء
عنها اأم اأّنها مجرد نوع ينتمي لجنسض ال ّسسرد؟
اأم شسكل اأدبي والإطار الأجناسسي يضسيق عليها
ول يمكن اأن يحوي التنوع الذي تنطوي عليه؟
هل هي طفرة جينية طارئة اأو شسكل موجود
عند اأغلب من يكتبون الق ّصسة بنفسض حديث؟
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واقـ ـ ـع «ق ق ج» ‘ ا÷زائـ ـ ـر مازال يلف ـ ـّه الغم ـ ـوضس

لدب ال-ع-رب-ي ب-ج-ام-ع-ة ﬁم-د الصس-دي-ق ب-ج-ي-ج-ل وال-ق-اصس-ة اŸت-خصسصس-ة ‘ القصسة
لسس-ت-اذة ‘ قسس-م ال-ل-غ-ة وا أ
ت-ع-ت-ق-د ا أ
القصسÒة جدا ،أان واقع القصسة القصسÒة جدا ‘ ا÷زائر مازال باهتا ويلّفه الكث Òمن الغموضض ،ففي الوقت الذي تقام
لدبي ‘ اŸشسرق مثل سسوريا ورغم الظروف التي تعيشسها واŸغرب ملتقيات وحمÓت تعريفية بهذا
حول هذا الفن ا أ
لحاطة بكتابة
لدبي– ⁄ ،ظ ا÷زائر سسوى Ãلتقي ،Úوالطّامة الكÈى أاّنهما  ⁄يحّققا النتشسار اŸطلوب وا إ
ا÷نسض ا أ
Óسسف.
لدبي ،كما أان الكث Òمن اŸهتم Úبه  ⁄يسستدعوا لهذه التظاهرات الثقافية ل أ
هذا ا÷نسض ا أ
وبّررت القاصسة مريم بغيبغ ذلك باألهمية التي تكتسسيها للموسسوعة األسستاذ الدكتور واألكاديمي الشساعر يوسسف
هذه الملتقيات والتي تعد فرصسة للتعريف بهذا الفن ،وغليسسي ،والذي اعتبر الخوضض في هذا الجنسض األدبي
اللتقاء بالكتاب ،معرفة رأاي النقاد والمتابعين لمدى جرأاة تحسسب للمؤولف باعتباره جنسسا أادبيا لم يلق بعد
أاهمية القصسة القصسيرة جدا كجنسض أادبي حداثي في الّرواج ،ولم تكتمل الّتجربة الفنية واإلبداعية فيه في
معالجة القضسايا الهامة وإاسسقاطاته على الراهن .لذلك الجزائر.وقد «أابدى اندهاشسه كما أابديت عندما رأاى
ترى المخت ّصسة في القصسة القصسيرة جدا أانه لبد من هذه الموسسوعة تجمع ما يقارب السستّين كاتبا من كتاب
تكثيف هذه الملتقيات حتى نسستطيع الّلحاق بالقافلة ،هذا الفّن ،باعتبار أاّنه فّن صسعب والتّجارب الجزائرية
ألن ه -ذا ال -ج -نسض األدب -ي حسس -ب -ه -ا م-ازال م-ج-ه-ول ف-ي ال-ق-ل-ي-ل م-ن-ه-ا م-ا ي-رق-ى إال-ى مصس-اف الّ-ت-ج-ارب ال-ع-المية
ال -ج-زائ-ر رغ-م نشس-اط ال-ع-دي-د م-ن ال-ك-ت-اب ع-ل-ى م-واق-ع والعربيّة ،وهناك أاسسماء كتبت نماذج في هذا الفّن عمدا
ال-ت-واصس-ل الج-ت-م-اع-ي ق-ائ-ل-ة« :ق-دي-م-ا ت-حّ-ج-جنا بتأاّخر حتّى تخلّد في موسسوعات أادبية ،»...مضسيفة أان الشّسيء
األدب الجزائري بالسستعمار ،واآلن ل حجة لنا فالمهمة الذي يÓحظ في هذه الموسسوعة غياب بعضض األسسماء
صسعبة تتطلّب بذل مجهود كبير واإلحسساسض بقوة هذا التّي لها إاسسهام في التّأاسسيسض مثل ما أاشسار في ذلك
الجنسض الذي سسوف يترّبع على عرشض الكتابة األدبية في الدكتور يوسسف وغليسسي ،جمال الدين طالب ،وأانا أاضسيف
للقائمة :شسوقي بن حاج ،عبد الرزاق بوكبة ،عبد الواحد
األعوام القادمة».
وعرجت األسستاذة بغيبغ في حديثها عن واقع القصسة بن عمر ،عمر مصسطفى حّمشض ،غريب محمد يوسسف.
القصسيرة جدا على مسساهمة الدكتور عÓوة كوسسة في وك ّ-ت-اب تشس-ه-د ل-ه-م أاهّ-م ال-م-ج-م-وع-ات األدب-ي-ة ال-ع-رب-ي-ة
ال-ت-ع-ري-ف ب-ه-ذا ال-ج-نسض األدب-ي ،ب-ت-أال-ي-ف-ه أاول م-وسس-وعة الخاصّسة بالققج بتمّكنهم في كتابة الققج أامثال :عزيزة
ل- -ل- -قّصس- -ة ال- -قصس -ي -رة ج ّ-دا صس -درت ح -دي -ث -ا .وق -د ق ّ-دم بوقاعدة ،عبد الحكيم قويدر ،حورية داودي ،عبد النعيم

لديب القاصض عز الدين بومرزوق
ا أ

الق ّصسة القصسÒة جّدا فن حديث  ⁄يأاخذ حّقه ‘ ا÷زائر

لديب ال-ق-اصض ع-ز ال-دي-ن
اع -ت Èا أ
بومرزوق ‘ حوار ÷ريدة «الشسعب»،
أاّن الق ّصسة القصسÒة جدا
جنسض أادبي حديث ⁄
ي -أاخ -ذ ح -ق -ه ب -ع-د ‘
ا÷زائ -ر ب -اŸق -ارن -ة
م - -ع م - -ا يشس- -ه- -ده ‘
ب- - - - - -عضض ال- - - - - -دول
ال - -ع - -رب - -ي- -ة ،ك- -م- -ا
اعت Èأان مسسؤوولية
إاع- -ط- -اء ه- -ذا ال- -ف- -ن
م -ك -ان -ت -ه ال-ت-ي يسس-ت-ح-ق-ه-ا ه-ي
مسسؤوولية ا÷ميع من كّتاب ،نّقاد
وب -اح -ث Úج -ام -ع -ي ،Úم -ؤوك-دا ‘ ه-ذا
الصسدد أاّنه متفائل جدا Ãسستقبل القصسة
لّن-ه-ا ت-واكب عصس-ره-ا ،ك-م-ا أاّن-ه-ا ال-ي-وم
الصس -غÒة ج-دا أ
ت -ف -رضض ن-فسس-ه-ا ب-ق-وة ب-ح-ك-م أان ال-ق-ارئ ي-ج-د صس-ع-وب-ة ‘
ت- -ن -اول ال -نصس -وصض ال -ط -وي -ل -ة سس -واء ال -رواي -ة أاو ال -قصس -ة
القصسÒة ،وبالتا‹ فهي اÓŸذ الوحيد للتواصسل مع النصض
ا÷ميل.

حــــــوار

عودة ال ّصسوت ال ّضسال إا ¤لغته األم

الثق ـ ـ ـا‘
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^ الشسعب :كيف نسستطيع التّفريق بين
ال -قّصس -ة ال -قصس-ي-رة ج-دا وقصس-ي-دة الّ-ن-ث-ر
باعتبار الّتقارب الكبير بينهما ،وما هي
أاه - -م الّشس - -روط ال - -واجب ت- -واف- -ره- -ا ف- -ي
الققج؟
^^ عز الدين بومرزوق :صسحيح أانّ الق ّصسة
القصسيرة تميل بمقّوماتها وأاركانها إالى التشسبه
ب -ال-قصس-ي-دة ال-ن-ث-ري-ة م-ن خÓ-ل الّشس-ع-ري-ة ال-ت-ي
تتضسّمنها كلماتها ،إال أان الفرق بينهما يتوضسح
في أان القصسة القصسيرة جدا هي نصض سسردي،
أام -ا قصس -ي -دة ال -ن -ث -ر ت-ن-ت-م-ي ل-لشس-ع-ر ،ف-ال-قصس-ة
ال-قصس-ي-رة ت-خ-ت-ل-ف ك-ث-ي-را ع-ن الشس-ع-ر وت-ت-طلب
مقومات الشسعرية ،الفجائية ،العنوان ،القفلة،
كشسروط هامة وأاسساسسية تعطي القصسة القصسيرة
جدا شسكلها الصسحيح.
^ ما هي قراءتك لواقع الق ّصسة القصسيرة في
الوطن العربي وفي الجزائر تحديدا؟
^^ ظهور القصسة القصسيرة جدا كان في بداية
ال -ق -رن ال -م -اضس -ي ف -ي أام -ري -ك -ا ث-م ان-ت-ق-ل ف-ي
عشسرينيات القرن الماضسي اإلى أاوروبا الÓتينية،
وف- -ي أاواخ- -ر ه- -ذا ال- -ق- -رن ان- -ت- -ق -ل إال -ى ب Ó-د
ال -راف -دي-ن ،سس-وري-ا وال-ع-راق وف-لسس-ط-ي-ن ،وك-ان
هناك أاسسماء كبيرة جدا كتبت في هذا الجنسض
األدبي ،كما أان العديد من الدراسسات والكتب
ال -ق ّ-ي -م-ة أاب-رزت ه-ذا ال-ف-ن ال-ج-دي-د ،ب-ال-نسس-ب-ة
ل -ل -م -غ -رب ال -ع -رب -ي ت -م ّ-ي -زت ب -ه ك-ث-ي-را ت-ونسض
وال -م -غ -رب ،إال أان -ه م -ازال ل -م ي-أاخ-ذ ح-ق-ه ف-ي
الجزائر ،فيه أاسسماء لكنها محتشسمة جدا.
لسس-م-اء
^ ل -م-اذا حسسب رأايك ظّ-ل-ت ه-ذه ا أ

المبدعة في الق ّصسة القصسيرة
جّدا محتشسمة في الجزائر؟
^^ هذا من أاهم األسسئلة
ال -م -ط -روح -ة ف -ي ال -وقت
ال- -راه- -ن ،رب- -م- -ا ل- -ع -دم
اه -ت -م -ام ال -ن-ق-اد ب-ه-ذا
الجنسض األدبي ،كذلك
ميول الكثير من الكتب
في القصسة والشسعر إالى
ال - -رواي- -ة ب- -ح- -ث- -ا ع- -ن
امتيازات ،أاو بحثا عن
مكانة أاو بحثا عن الشسهرة
م - -ت - -خّ- -ل- -ي- -ن ع- -ن ال- -قصس- -ة
ال- -قصس- -ي- -رة ،وإاذا ت- -خّ- -ل -وا ع -ن
ال -قصس -ة ال -قصس -ي -رة ف -ك -ي -ف ي -م -ك-ن
الكتابة في القصسة القصسيرة جدا؟ وبالتالي كل
هذه العوامل الكثيرة سساهمت في عدم بروز
وإاظ- -ه- -ار ه- -ذا ال- -ج -نسض األدب -ي ف -ي السس -اح -ة
األدبية ،نحاول من خÓل هذه المجموعتين
«شسبه لهم» و»قلب...مختل عقليا» وهما أاول
م-ج-م-وع-ت-ي-ن صس-درت-ا ل-ي ف-ي ال-قصس-ة القصسيرة
جدا أان تبادر مثلما بادر بعضض الزمÓء في
الدفع بالقصسة القصسيرة جدا للمشساركة ،وإاثبات
حضسورها في المشسهد األدبي بالجزائر.
^ ما هو دور المؤوسّسسسات الّثقافية في الّدفع
بانتشسار هذا الفن على ال ّسساحة الأدبية في
الجزائر؟
^^ ال -ح -ق -ي -ق -ة أاّن ال -دور ه -ن -ا ه-و مسس-ؤوول-ي-ة
مشستركة من الكاتب نفسسه ،الجامعة ثم النقاد
وأايضسا المؤوسسسسات الثقافية التي تبرز وتعطي
فرصسة ومنابر للكتاب إلبراز مثل هذه الفنون
ال -ج -دي -دة ،وب-ال-نسس-ب-ة لن-تشس-ار ه-ذا ال-ف-ن أانت
تعرفين أان كل شسيء جديد هو معادي ،لذلك
أاعتقد أانه يجب علينا النتظار لوقت آاخر ليبرز
هذا الفن مسستقب.Ó
أانا متفائل رغم ذلك بأان القصسة القصسيرة جدا
سستجد مكانتها ،وبأان لها مسستقب Óكبيرا ألن
الوقت وقت السسرعة ،وقت الومضسة ،والقصسة
ال -قصس -ي -رة ج -دا ت -واكب عصس -ره -ا ألن ال -قصس -ة
القصسيرة جدا ل تلقى في محاضسرات وإانما
تقرأا ،وبالتالي لن نجد مثل القصسة القصسيرة
جدا لتكون رسسالة ولوحة فنية جميلة نعرضسها
على القارئ ليسستمتع بها ،كما أانها اليوم تفرضض
نفسسها بقوة بحكم أان القارئ يجد صسعوبة في
تناول النصسوصض الطويلة سسواء الرواية أاو القصسة
القصسيرة وبالتالي المÓذ الوحيد للتواصسل مع
ال-نصض ال-ج-م-ي-ل ك-ال-قصس-ي-دة وال-قصس-ة ال-قصس-يرة
جدا والومضسات هذه التي سستكون لها مكانة
مسستقب Óفي السساحة األدبية.

إ .كا‘

Ÿاذا تخّلفت الق ّصسة ا÷زائرية عن نظÒاتها ‘ الوطن العربي؟

الدكتـ ـ ـ ـ ـورة أاحـ ـ ـ ـÓم ب ـ ـ ـ ـن الشسي ـ ـ ـ ـخ

لدب العربي ،الدكتورة أاحÓم بن الشسيخ ،سسبب تأاخر
ترجح أاسستاذة النقد اŸعاصسر بقسسم اللغة وا أ
ظهور القصسة القصسÒة إا ¤اŸؤوثرات التاريخية التي أاحاطت بتطور الكتابة الأدبية ‘ ا÷زائر عموما
قبل وبعد السستقÓل ،تلك الظروف التي أالقت بظÓلها على انتباه القارئ إا ¤مثل هذا الصسنف من
لمر غ Òصسفحات ا÷رائد حتى –تل موقعا ب Úالفنون
الكتابات الفنية التي Œ ⁄د لها ‘ بادئ ا أ
ا أ
لدبية النÌية ،إا ¤أان سسمحت الفرصسة لرّواد الرواية بتجريب كتابة الق ّصسة القصسÒة ومن ثمّ
العÎاف بها فنا قائما بذاته.

إÁان كا‘

وفي هذا السسياق ،يعتبر الباحث عبد القادر بن
سسالم «أانّ ظروفاً عديدة كانت وراء تخلف جنسض
القصسة في الجزائر مقارنة بمثيلتها في المشسرق
العربي التي بدأات في تشسكيل خطابها المتميز
لتزاحم في ذلك الشسعر« ،ففي الوقت الذي كان من
الممكن أان تسستفيد القصسة الجزائرية من القصسة
العربية تأاّخرت إالى ما بعد الحرب العالمية األولى
بسس-بب ت-أاخ-ر ال-ث-ق-اف-ة ف-ي ال-ج-زائ-ر».ه-ذا ال-ت-أاخ-ر
الذي ُيعزى لظهور الحركات السسياسسية والوطنية ثم
مناداة الحركات اإلصسÓحية بالرجوع إالى التراث
القومي من لغة وتاريخ ثم التصسال مع الشسرق.

كّتاب جيل الّثمانينات قّدموا مفهوما جديدا
للق ّصسة ا÷زائرية فلم تعد مغلقة

بغيبغ ،غريبي بوعÓم ،نقموشض معمر ،هدى سسالم ،دليلة
مكسسح ،عائشسة زغدار ،سسكينة مرباح ،كريمة الطيب،
إايمان سسبخاوي ،خديجة بن عادل ،فايزة لكحل ،لخضسر
توامة ،وآاخرون...والقاصّسة الّرائدة رقيّة هجريسض التي
حصس -لت سس-ن-ة  2015ع-ل-ى ت-ن-وي-ه ل-ج-ن-ة تحكيم مهرجان
الناظور بالمغرب للققج سسنة  ،2015والتي سسوف تكّرم
ه -ذا ال-ع-ام إال-ى ج-انب ال-ق-اصض ال-م-غ-رب-ي ال-ق-دي-ر حسس-ن
برطال في النّاظور.
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القصسصض الجديدة إالى أاصسغر الجزئيات في حياة
الناسض والمجتمع ولكن ليسض بتلك الطريقة الفجة
واعتبرت األسستاذة بن الشسيخ أان الكّتاب من جيل ال -ت -ي ت -وظ -ف ال -م-ب-اشس-رة ،وسس-ذاج-ة ال-ط-رح .وق-د
ال -ث-م-ان-ي-ن-ات ق-د قّ-دم-وا م-ف-ه-وم-ا ج-دي-دا ل-ل-قصس-ة ي-ق-ودن-ا ه-ذا ال-تصس-ور ل-ل-ع-م-ل-ي-ة اإلب-داعية عن هذا
الجزائرية ،فلم تعد مغلقة كما
الجيل إالى فهم جديد للشسكل على
ك -انت ع -ل -ي -ه ف-ي السس-اب-ق ،ك-م-ا
خÓف مفهومه عند الجيل السسابق،
تأاّخر القصسة
أاّنهم أاسّسسسوا لمرحلة أاخرى في
فهو لم يعد مجرد لغة وجمل ذات
ط
القصسÒة ارتب
ال -قصس -ة ال -ع -رب -ي -ة ال -ج -زائ -ري-ة
إايقاع خاصض ،بل تعدى ذلك إالى تمرد
Ãؤوثّرات تطّور
ال -م -ع-اصس-رة ت-خ-رج ع-ن سس-ل-ط-ة
ع-ل-ى ال-ق-ام-وسس-ي-ة ال-ل-ف-ظية ،وبالتالي
‘
لدبية
الكتابة ا أ
ال-ن-م-وذج إال-ى ف-اع-ل-ي-ة التجريب
تغيرت نظرتهم للكون« ،فلم يعودوا
ا÷زائر
والن -ف -ت -اح ،وت-دم-ي-ر ال-خ-ط-اب
ينظرون إاليه من حيث هو مجموعة
األي -دي -ول-وج-ي ،ب-ل إال-ى ت-دم-ي-ر
من األشسياء المخلوقة ،بل أاصسبحوا
ال-م-ي-ث-اق السس-ردي ال-كÓ-سس-ي-ك-ي ل-ل-وصس-ول إال-ى زمن على العكسض ينظرون إاليه من حيث هو مجموعة
ال -م -غ -اي -رة واإلده -اشض ،وال -ق-ف-ز ف-وق ال-فصس-ل ب-ي-ن م -ن اإلشس -ارات وال-رم-وز والصس-ور ،ول-م ي-ع-د ال-ع-ال-م
األجناسض ،أاي إالى شسعرية الخطاب القصسصسي.
مكتوباً في نصض أاصسلي أاولي بشسكل نهائي ،وإانما
م- -ن ه- -ن- -ا  -تضس -ي -ف  -ت -ط ّ-رقت مضس -ام -ي -ن ه -ذه أاصسبح على العكسض كتاباً يكتب باسستمرار».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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‘ ﬂتلف أنحاء ألعا⁄

حوادث الدراجات النارية القاتلة تزداد والقمر بدرا
نبهت درأسشة كندية سشائقي
ألدرأجات ألنارية إأ ¤ضشرورة توخي
أ◊ذر من خطر حوأدث ألتصشادم
ليام ألتي يكون فيها ألقمر
أŸميتة ‘ أ أ
بدرأ.
ورغم أان سسبب الرتباط غ Òواضسح ،فإان
الباحث Úيقولون بإامكانية وجود العديد من
الحتمالتÃ ،ا ‘ ذلك أان البدر Áكن أان
يشس -تت ال-دراج ،Úأاو ي-زي-د صس-ع-وب-ة م-ت-اب-ع-ة
عداد السسرعة.
وق -ال ال -دك -ت-ور «دون-ال-د ري-دŸاي-ر» ،أاح-د
ال -ب -اح -ث Úب -ج -ام -ع -ة «ت -ورون -ت-و» ،إان رك-وب
ال -دراج -ة ال -ن -اري -ة أاخ -ط-ر ع-ل-ى ال-دراج م-ن
سس -ائ -ق السس -ي -ارة اıم -ور ال -ذي ل ي -رت-دي
ح -زام األم -ان ويسس -اف -ر اŸسس -اف -ة ن -فسس -ه -ا،
وأاضساف أان اÿطر هنا هو أاحد تلك األشسياء
التي ل Áكن للناسس الشسعور بها حتى فوات
األوان ،ول -ه-ذا السس-بب ن-ح-ن ب-ح-اج-ة ل-ن-زداد
علما بهذا األمر.
و‘ ح Úأان الدراج Úيواجهون العديد من
مشستتات الذهن على الطرق كا◊ياة الÈية

أاسسعار األغذية Áنع
آالف الوفيات سسنويا

وغ- -روب الشس- -مسس ال -رائ -ع وغ Òذلك ،ف -ق -د
اختار الباحثون الÎكيز على البدر ألنه يكون
ك -بÒا وسس -اط -ع -ا وÁك -ن أان ي -ب -زغ ف -ج-أاة ‘
›ال الرؤوية.
وقال الباحثون ،إان دراسستهم جاءت بعد
–ليل أاربع Úسسنة من البيانات عن وفيات
الدراجات النارية ‘ جميع أانحاء الوليات
اŸتحدة لرصسد ما إاذا كان هناك ارتباط
بالليا‹ التي يكون فيها القمر بدرا ،وانتهوا
إا ¤أانه كان هناك  494بدرا ب Úبداية عام
 19٧5ون-ه-اية  2014صس-ح-بها  4494حادث
تصس- -ادم ق- -ات  Ó-ب ÚفÎة م -ا ب -ع -د ال -ظ -هÒة
والصسباح التا‹ ‘ تلك األيام.
وب -ج-م-ع ال-ن-ت-ائ-ج م-ع ب-عضس-ه-ا ع-ل-ى فÎات
ﬂت -ل -ف -ة ،ت-ب Úأان  9.1ح -وادث تصس -ادم ‘
اŸتوسسط حدثت ‘ الليا‹ البدرية ،مقارنة
ب- -أاك Ìم -ن  8.6ح -وادث ف-ق-ط ع-ن-دم-ا ك-ان
القمر ناقصسا‡ ،ا يعني أانه كان هناك خطر
تصسادم أاك Èبنسسبة .%5
وقد ظلت النتيجة ثابتة بغضس النظر عن
عوامل مثل وقت السسنة والعقد وكذلك عمر
الدراج وحجم اÙرك وما إاذا كان يسستخدم

خوذة .واعت Èالباحثون هذه النسسبة كبÒة
ج -دا ع-ن-دم-ا ي-ت-ع-ل-ق األم-ر ب-السسÓ-م-ة ع-ل-ى
الطرق.
وعندما درسس الباحثون الـ 65ليلة التي كان
فيها «القمر العمÓق»  -ظاهرة يبدو فيها
القمر أاك Èواسسطع من البدر العادي  -بدا
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أالعاب إالكÎونية تقتل األطفال
واŸراهقÚ
أل - -ع - -اب إأل - -كÎون - -ي- -ة
›ان - - -ي- - -ة ك- - -ثÒة
أن- -تشش -رت ع -ل -ى
ششبكة
لنÎنيت
أ إ
‘ ألسشنوأت
لخÒة،
أ أ
وجذبت
أهتمام
لطفال
أ أ
وأŸرأهقÚ
م- -ن أل- -ب- -اح -ثÚ
عن ألتسشلية وأŸتعة
لكنها أنتهت بهم إأ ¤ألقتل وألنتحار من خÓل
ال- - -ت - -أاث Òأاك ،Èح - -يث زادت تعليمات أفÎأضشية أثّرت بهم.
نسس-ب-ة خ-ط-ر ال-تصس-ادم اŸميت
إا %32 ¤مقارنة بليا‹ ‡اثلة
كان فيها القمر نصسف بدر ،أاو
كما يطلق عليه الÎبيع األول،
تعد لعبة ا◊وت األزرق من أاخطر الألعاب اإللكÎونية
و %22أاك Ìخ - -ط- -ورة م- -ق- -ارن- -ة
ا◊الية ‘ العا ،⁄ورغم ما رافق ظهورها منذ سسنة
بالبدر العادي.
 ،2015م -ن ج -دل واسس -ع بسس -بب ح -الت الن -ت -ح-ار ال-ت-ي
تسسببت فيها إال أاّنها مازالت متاحة للجميع على شسبكة
اإلنÎنيت و ⁄يقع حظرها إا ¤حّد اليوم.
ومنذ ظهورها تسسبّبت هذه اللعبة ‘ انتحار ما يفوق
الـ  100شسخصس ع Èالعا ⁄أاغلبهم من األطفال ،آاخرها
‘ ا÷زائر حيث أانهى  6أاطفال حياتهم شسنقا وبطريقة
متشسابهة تنفيذا ألوامر اللعبة.
وهذه اللعبة التي يسستغرق لعبها  50يوما تنقسسم إا¤
عّدة مراحل أاو –ديات ،حيث  ÈŒمسستخدميها على
مشساهدة أافÓم الرعب Ÿدة  24سساعة يوميا ،وتدفعهم
إا ¤تشسويه أاجسسادهم باسستخدام آالت حاّدة ،و–ثهم
على السستيقاظ ‘ سساعات متقطعة من الليل وتصسوير
أانفسسهم ،باإلضسافة إا ¤قطع الشسفاه والوقوف على حافة
سسقف اŸنزل وقطع السسكة ا◊ديدية ،وكلما قام الطفل
بالتحدي وصسّور نفسسه يكسسب ثقة ا◊وت وينتقل إا¤
اŸرحلة اŸوالية ،وعند بلوغ اليوم اÿمسس Úمن ‡ارسسة
اللعبة ،يقدم على النتحار إاما برمي نفسسه من مبنى أاو
شسنق نفسسه.

لعبة ا◊وت األزرق

á«YÉªàL’G äÉµÑ°ûdÉH ôLÉ°ûàdG ÖÑ°S
أششارت درأسشة جديدة إأ ¤أن مفتاح
أسشتمالة ألناسس إأ ¤جانبك ‘ أي
مناقششة قد يكون ششفويا وليسس
كتابة ،فقد وجد ألعلماء ‘ جامعة
كاليفورنيا «بÒكلي» وجامعة
ششيكاغو أن ألذين أجروأ نقاششات
ششفهية ‘ قضشايا سشياسشية ﬂتلفة
كانوأ أك Ìأحتمال لÓقتناع بحجة
خصشومهم من أولئك ألذين قرؤووها.
ولغرضس الدراسسة طلب من  300شسخصس
مشساهدة أاو سسماع أاو قراءة نقاشسات حول
ا◊رب واإلج- -ه- -اضس وأان- -واع ﬂت -ل -ف -ة م -ن
اŸوسسيقى ،ثم طلب منهم ا◊كم على مدى
اتصسال الشسخصس بالنقاشس.
ووجد العلماء أان أاولئك الذين ل يتفقون
مع النقاشس Áيلون إا« ¤إاهانة « اÙاور
ووصسمه بأانه «قليل القدرة على التفك Òأاو
الشسعور» ،لكن هذا حدث بوتÒة أاقل كثÒا
عندما يسستمعون لصسوت ﬂالفهم أاو يرونه
وهو يتكّلم.
وقالت باحثة بجامعة «بÒكلي» إان سسبب
ذلك ه -و أان -ه ‘ ال -ت -واصس -ل ب -الصس -وت ي -ب-دو
اŸتكلم أاك ÌعقÓنية وإانسسانية.
وانته الباحثون ‘ دراسستهم إا ¤أانه عندما
ي- -ح- -م- -ل شس- -خصس- -ان م -ع -ت -ق -دات

لعبة مرË

أاف -ادت دراسس -ة أام -ري -ك -ي -ة أان ال -ف -اك -ه -ة
واÿضس- -راوات األرخصس سس- -ع -را Áك -ن أان
–سسن الصسحة ،وكشسفت أان تغي Òأاسسعار
سسبعة أاطعمة Áكن أان يقلل الوفيات من
السسكتة الدماغية والسسكري والعلل القلبية.
وقالت الدراسسة إان دعم أاسسعار نحو %10
م -ن ال -ف -اك -ه -ة أاو اÿضس-راوات أاو ا◊ب-وب
الكاملة أاو اŸكسسرات ،و %10من ضسرائب
ال - -ل - -ح - -وم اŸصس - -ن- -ع- -ة وغ ÒاŸصس- -ن- -ع- -ة
واŸشسروبات السسكرية مثل الصسودا؛ يؤودي
إا ¤م- -ن- -ع ن- -ح -و  %9م -ن وف -ي -ات السس -ك -ت-ة
الدماغية أاو السسكري أاو أامراضس القلب.
وبناء على إاحصساءات وطنية Ÿا يسستهلكه
ال - -ن - -اسس وع - -وام - -ل اÿط - -ر وم - -ع - -دلت
األمراضس والوفيات واŸعلومات عن كيفية
اسس-ت-ج-اب-ة ال-ن-اسس ل-ت-غÒات األسس-عار “كن
ظهرت ‘ جوان  ،2016واسستحوذت على عقول اÓŸي Úع Èالعا⁄
الباحثون من –ديد ما Áكن أان يحدث
وعلى الرغم من التسسلية التي –ققها اللعبة Ÿسستخدميها ،إال أانها
إاذا وضسعت إاعانات أاو ضسرائب معينة
تسسببت ‘ العديد من ا◊وادث القاتلة بسسبب انشسغال الÓعبÃ Úطاردة
ع -ل -ى أان -واع ﬂت -ل -ف-ة م-ن األغ-ذي-ة.
والتقاط شسخصسيات البوكيمون اıتلفة خÓل سسÒهم ‘ الشسوارع.
وقال الباحثون إان الوفيات الناجمة
وتقوم اللعبة على أاسساسس أان اŸسستخدم يقوم بالبحث عن الشسخصسية
عن مرضس السسكري كانت األكÌ
الفÎاضسية « بوكيمون ـ غو» ،حيث تعتمد على اÿرائط ا◊قيقية للمكان
ت -أاث -را ب -اŸشس -روب -ات السس -ك -ري -ة
اŸتواجد به الÓعب ،ثم –دد اللعبة أاماكن موجودة ‘ الواقع لشسخصسية
األك Ìت- -ك- -ل- -ف- -ة ‘ ،ح Úك- -انت
«البوكيمون غو» التي يبحث عنها اŸسستخدم كغرفة نومه أاو اŸدرسسة أاو
وف-ي-ات السس-ك-ت-ة ال-دم-اغية أاكÌ
سس- -ي- -ك- -ون ع -ام  2018ح -اف  Ó-بـا÷رائ-م
الشسوارع القريبة من منزله ،وعلى اŸسستخدم سسرعة الذهاب إا ¤اŸكان
ت -أاث-را ب-ال-ف-اك-ه-ة واÿضس-راوات
اإللكÎونية مع تطوير أادوات أاك Ìفتكا من
والتقاط البوكيمون قبل أان يختفي.
األرخصس.
جانب قراصسنة اŸعلوماتية.
وقال الباحثون بكلية التغذية
وحّذر تقرير جديد كشسفت عنه شسركة «ماكا‘» ألمن اŸعلوماتية من تطوير القراصسنة
‘ جامعة تافتسس إان األسسعار
تقنيات وبر›يات خبيثة Áكن اسستعمالها ‘ ›ال القرصسنة والخÎاق.
األك Ìت -واضس -ع-ا Áك-ن أان ت-ق-ل-ل
ووفق التقرير ،فإان الهجمات اللكÎونية التي شسهدها العا ‘ ⁄السسنوات األخÒة
جع لعبة جنية النار األطفال على اللعب بالنار ،حيث توهمهم بتحولهم إاﬂ ¤لوقات
تشس ّ
من الوفيات اإلجمالية ألمراضس
وأابرزها «باد رابيت» و»نوبت بيتيا» و»وانا كراي» ‘ السسنوات األخÒة  ⁄تكن سسوى
نارية باسستخدام غاز مواقد الطبخ ،حيث تدعوهم إا ¤التواجد منفردين ‘ الغرفة حتى ل
القلب بينما تخفضس من الفوارق
مقدمة لعمليات أاك ،Èنظرا ً ألن ›رمي اŸعلوماتية يطورون اسسÎاتيجيات جديدة
يزول مفعول كلمات سسحرية يرددونها ،ومن ثم حرق أانفسسهم بالغاز ،ليتحولوا إا« ¤جنية نار» ،وقد
ب ÚاÛم- -وع -ات الج -ت -م -اع -ي -ة
و‰اذج اقتصسادية للحفاظ على موقع متقدم ‘ مواجهة األدوات الدفاعية،
تسسبّبت ‘ موت عديد األطفال حرقا ،أاو اختناقا بالغاز.
والق- -تصس -ادي -ة .وÁك -ن أان ت -ن -ج -م
وسسيتمكن قراصسنة اŸعلوماتية بالتا‹ من إا◊اق الضسرر أاو التدم Òالكامل
وتقول تعليمات اللعبة «‘ منتصسف الليل عندما يكون ا÷ميع نائما ،اسستيقظ من سسريرك وابحث ‘
تغÒات كبÒة بخفضس أاسسعار الفاكهة
ألهدافهم بدل تعطيل حركتها.
جميع أانحاء الغرفة ثÓث مرات ،وأانت تردد الكلمات السسحرية ،ثم انتقل إا ¤اŸطبخ بصسمت ،من دون أان
واÿضس- - -راوات ‘ ،ح Úت - -ت ّ- -م زي - -ادة
ويتكهن التقرير السسنوي لشسركة «ماكا‘» أان تكون أاهدف القراصسنة
يÓحظك أاحد وإال سستفقد الكلمات السسحرية قوتها ،افتح موقد الغاز ،كل الشسعÓت األربع ولكن من دون نار
أاسس -ع -ار اŸشس -روب -ات السس -ك-ري-ة .وب-ذلك
القادمة الشسخصسيات الÌية ذات رؤووسس األموال الكبÒة فقد
إانك ل ترغب بأان –Îق ،ثم  ،Âالغاز السسحري سسيأاتي إاليك ،سستتنفسسه أاثناء نومك و‘ الصسباح عندما
Áك - -ن م- -ن- -ع أاع- -ل- -ى نسس- -ب- -ة وف- -ي- -ات بÚ
ي -نصسب ل -ه -م ال -ق -راصس -ن -ة أاف -خ -اخ -ا ع Èأادوات م -تصس -ل-ة
تسستيقظ سستكون قد اصسبحت جنية».
األمريكي.Ú
باإلنÎنت أاقل تأامينا ‘ مواجهة هذه الهجمات
كما أان تغÒات األسسعار Áكن أان تقلل
م -ق -ارن -ة م -ع أاج -ه -زة ال -ك -م -ب-ي-وت-ر أاو
الفوارق ‘ كل األمراضس الثÓثة :السسكتة
الهواتف الذكية.
الدماغية والسسكري وأامراضس القلب.
تسسبّبت ‘ حدوث عدة حالت انتحار ألطفال وشسباب وكذلك ‘ حالت إاغماء بينهم ،آاخرها ‘ ليبيا التي انتحر فيها أاك Ìمن 10
وقد أاظهرت الدراسسة أان تغي Òاألسسعار
أاشسخاصس شسرق البÓد خÓل شسهر إابريل اŸاضسي ،وقبلها بشسهرين تسسّببت بحدوث عدة حالت إاغماء ب Úصسفوف الطÓب ‘ اŸؤوسسسسات
بنسسبة  %30من شسأانه أان Áنع حالة واحدة
الÎبوية ا÷زائرية نتيجة اسستخدامهم لها.
من كل  11حالة وفاة من أامراضس القلب
و–ّدي تشسار‹ هي لعبة شسعبية انتشسرت من خÓل ›موعة فيديوهات على شسبكة اإلنÎنت ‘ عام  ،2015وسساهم ‘ انتشسارها اسستهدافها ألطفال
والسسكتة الدماغية والسسكري ‘ الوليات
اŸدارسس ،حيث تعتمد ‘ لعبها على اللوازم اŸدرسسية وبالتحديد الورقة وأاقÓم الرصساصس لدعوة شسخصسية أاسسطورية مزعومة ميتة تدعى «تشسار‹» ثم تصسوير حركة
اŸتحدة.
قلم الرصساصس مع الركضس والصسراخ.

2018
عام حافل بجرائم
الهاكرز

ﬂتلفة يكون لدى كل منهما ميل ليسس فقط
إا ¤إاعÓن الختÓف ‘ الرأاي ولكن أايضسا
لتسسفيه الرأاي اŸعارضس.
وأاضس -افت ال-ب-اح-ث-ة ج-ول-ي-ان-ا شس-رودر أان-ه-ا
تأامل بأان تسساعد الدراسسة ‘ تفسس Òسسبب
ه- -ذا ال- -ت- -أاث Òالسس- -ت -ق -ط -اب -ي ‘ وسس -ائ -ط
ال -ت -واصس -ل الج -ت -م -اع -ي ع -ل-ى اŸن-اقشس-ات
السسياسسية ‘ السسنوات األخÒة.

وق- -الت «ك- -ث Òم- -ن ال- -ن -اسس
انتشسرت لعبة مر Ëخاصسة ‘ دول اÿليج وسسببّت الرعب
يسستقون معظم أاخبارهم من
وسسائط التواصسل الجتماعي ل-ل-ع-ائÓ-ت ،وت-ت-م-ث-ل ال-ل-ع-ب-ة ‘ وج-ود ط-ف-ل-ة صس-غÒة ت-دعى
اآلن ،وÁكن أان يزيد هذا ‘ «مر »Ëتاهت عن منزلها ،واŸشسÎك يسساعدها للعودة إاليه،
السس-ت-ق-ط-اب ،ف-م-ن السس-هل وأاثناء ذلك تطرح عليه ›موعة أاسسئلة شسخصسية عن حياته
تخيل كيف Áكن أان يصسبح وأاخرى سسياسسية ،و‘ إاحدى اŸراحل تطلب مر Ëالتي تشسبه
ه -ذا مÎاك -م -ا ،وأان ي-زي-د الشسبح ،الدخول للغرفة Ÿقابلة والدها ،و‘ النهاية –رضسه
السستقطاب نزعة Œريد على النتحار وإاذا  ⁄يتم السستجابة لها تهدده بإايذاء أاهله.
وأابرز ما ّÁيز هذه اللعبة هو الغموضس واإلثارة ،واŸؤوثرات
اآلخر من اإلنسسانية».
الصسوتية واŸرئية التي تسسيطر على طبيعة اللعبة ،والتي تتسسبّب
‘ إاث- -ارة ال- -رعب واÿوف ‘ ق- -ل- -وب اŸسس- -ت- -خ- -دم ،Úخ- -اصس- -ة
األطفال.

لعبة البوكيمون غو

لعبة جنّية النار

لعبة –ّدي شسار‹

اإلثن ١٨ Úديسشمبر  ٢٠١٧م الموافق لـ  ٢٩ربيع األول  ١٤٣٩هـ

info@ech-chaab.com / www.ech-chaab.com
seharasmal-echaab@hotmail.fr
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أıتصسة ألنفسسية مليكة أوجهان ‘ حوأر مع «ألشسعب»:

مشساهدة الطفل للتلفزيون بكÌة تؤودي إا ¤اإلصسابة بالتّوحد

’طفال لÈأمج تلفزيونية
’ولياء من ترك أطفالهم قبل سسن ألعام Úأمام ألتلفزيون موضسحة أن مشساهدة أ أ
حذرت أıتصسة ألنفسسية مليكة أوجهان ‘ حوأر مع «ألشسعب» أ أ
’صسابة Ãرضص ألتوحد.
متكررة لسساعات طويلة ‘ أليوم Áكن أن يؤودي إأ ¤أ إ

áÑW É«fƒ°U :É¡JQhÉM

^ ما هو مرضص ألتّوحد ؟

^^ داء التوحد هو اضشطراب في تطور ونمو الطفل،
النفسشي والعقلي والحركي ،حيث يظهر في اغلب األحيان
في سشن مبكرة على ششكل خلل في التفاعل والتواصشل مع
المجتمع ،وربطه األطباء والباحثين باختÓلت بيولوجية
على مسشتوى وظيفة الجهاز العصشبي.
’صس-اب-ة
’سس -ب-اب أل-ت-ي ت-ؤودي إأل-ى أ إ
^ م -اه -ي أل -ع -وأم -ل وأ أ
بالتّوحد؟
^^ إالى حد اآلن لم يتوصشل الباحثون إالى تحديد األسشباب

Óصشابة بداء التوحد ول تزال األبحاث قائمة
الحقيقية ل إ
في حال إاذا كان أاكل الطفل من أاسشباب اإلصشابة أاو المواد
الكيميائية التي يتعرضس إاليها ،وتوجد الكثير من العوامل
التي من المحتمل أان تكون سشببا في إاصشابة الطفل من
بينها التي تتعلق بطريقة تربية الطفل وأاخرى بيولوجية
ودماغية ،في حين اسشتبعدت األبحاث العلمية أان يكون
العامل وراثي سشببا في التوحد ،علما أان داء التوحد يمسس
الذكور أاكثر من اإلناث.
’خر ؟
^ هل تختلف أعرأضص ألتّوحد من طفل آ

^^ صشحيح أان أاعراضس التوحد تختلف من طفل إالى آاخر
إال ان- -ه ت- -وج- -د  ٣ع Ó-م-ات ت-ظ-ه-ر ل-دى ج-م-ي-ع األط-ف-ال
المصشابون بالتوحد أاهمها غياب التواصشل الجتماعي مع
اآلخ -ري-ن وق-ل-ة الن-ت-ب-اه وال-ن-ظ-ر الشش-ارد وع-دم ال-ت-ح-دي-ق
بصشريا مع الششخصس الذي يتواصشل معه ،كما يفضشل الطفل
المصشاب بالتوحد العزلة ويهتم بأاششياء محددة ليسس لها
أاهمية ويقوم بتكرارها باسشتمرار ،باإلضشافة عدم الهتمام
بمن حوله والتجاوب معهم ،حيث ل ينتبه الطفل عند
مناداته باسشمه وقليل الضشحك والحركة ونجده مختلفا عن
األطفال العاديين ول يقوم بتقليدهم.

كما توجد أاعراضس أاخرى تتعلق
بصش- - -ع - -وب - -ة ف - -ي ال - -ن - -ط - -ق
واسش- -ت- -خ- -راج ال- -ح -روف
والكÓم وعدم التحكم
في صشوته ،وهو ما
ي-ج-ع-ل ال-ك-ثير من
األولياء يعتقدون
أان طفلهم أابكم
وأاصش- -م ،ول -يسس
ل -دي -ه ال -ق -درة
ع -ل-ى ال-ت-خ-ي-ل
ع -ن-دم-ا ي-ق-دم
ل - - -ه أال - - -ع - - -اب
للتسشلية.
^ م -ا ه -ي أخ-ط-ر
’صس-اب-ة
ع Ó-م -ات أ إ
بالتوحد؟
^^ تصش- -ب -ح األع -راضس
أاك -ث -ر خ -ط -ورة ع-ن-دم-ا ل
يسشتطيع الطفل التجاوب مع
أاول -ي-ائ-ه ع-ن-د م-داع-ب-ت-ه أاي ع-دم
«مÓ- -غ- -ات -ه « ف -ي سش -ن  ١٢أاشش -ه-ر ول
يسشتطيع أايضشا المتوحد اإلششارة بيده إالى من حوله،
باإلضشافة إالى عدم قدرته على نطق أاي كلمة في سشن  ١6أاششهر.
كما يجب أان يعلم األولياء اأن عدم اكتششاف إاصشابة الطفل في
مرحلة مبكرة تجعل الطفل في هذه الحالة الصشعبة طول حياته،
بعد مرور عامين من اكتششاف أاعراضس التوحد يصشبح العÓج
صشعبا ول يعطي مفعوله الحقيقي.
تجدر اإلششارة أان في بعضس حالت أاعراضس التوحد ل تظهر إال
بعد عامين ،حيث يكون الطفل عادي في حركاته ويتجاوب
ويتفاعل مع من حوله بصشفة طبيعية لكن بعد عامين تبدأا بعضس
عÓمات التوحد ،في حال اكتششافها في الوقت المناسشب يمكن

ال-ت-ح-ك-م ف-ي-ه-ا ويصش-ب-ح ال-ط-ف-ل م-ث-ل اآلخ-ري-ن ب-ع-د ت-لقيه العÓج
الÓزم.
^ ما هو تقييمكم للتكفل بمرضص ألتوحد في ألجزأئر ؟
وما هي أهم ألنصسائح؟
^^ التوحد في الجزائر بات مششك Óيهدد الصشحة العمومية
نظرا لرتفاع نسشبة انتششاره لدى األطفال عبر القطر الوطني
لسشيما بالنسشبة لفئة الذكور ،علما أان المصشابين بمرضشى التوحد
عندما يتم اكتششاف حالتهم في مرحلة مبكرة يتلقون تكف Óجيدا
ما يمكنهم من التمدرسس مع األطفال العاديين ،لكن عندما تقل

مدير معهد باسستور ألÈوفيسسور حرأث:

السسـ ـ ـ ـ ـل واÓŸري ـ ـ ـ ـا داءان يهـ ـ ـ ـّددان ال ّصسح ـ ـ ـ ـة العموميـ ـ ـ ـة

أك -د أŸدي-ر أل-ع-ام Ÿع-ه-د
خ Ó-ل م-داخ-ل-ت-ه
ب -دوره اأب -رز ال -م -دي -ر
باسستور أ÷زأئر زب Òحرأث أن
ل - -دى اف - -ت - -ت- -اح دأءي ألسس -ل وأÓŸري -ا مشس -ك Ó-ي-ه-دد ال- - -ع - -ام ل - -مصش - -ال - -ح
اأششغال المنتدى ألصس -ح -ة أل -ع -م -وم-ي-ة مشسÒأ إأ ¤أل-دور الصش - - -ح - - -ة ب- - -وزارة
الدولي
أ’يجابي Ÿعاهد باسستور أŸغرب ألعربي الصش- -ح- -ة والسش -ك -ان
المكرسس لتاريخ ف -ي -م -ا ي -خصص أل-ت-ك-ف-ل ب-دأئ-ي ألسس-ل واصشÓح
م-ع-اه-د ب-اسش-ت-ور
ال-مسش-تششفيات محمد
وأÓŸري - -ا م - -ن ق - -ب - -ل ﬂتصسÚ
ي
ال -م -غ -رب ال -ع-رب
الحاج مسشاهمة الجميع
جزأئري Úوأجانب.
ف -ي م -واج-ه-ة الأوب-ئ-ة
في القضشاء على داء السشل
ال- - -ك- - -ب - -رى اأشش - -اد ح - -راث
ف- -ي ان -ت -ظ -ار م -ع -رك -ة ت -وف -ي -ر
ب -ال -مسش-وؤول-ي-ن ال-ذي-ن ت-وال-وا ع-ل-ى اإدارة الأدوي -ة ل -ك -ل ال -م -رضش -ى ،لسش -ي -م -ا ف-ي
ال-م-ع-ه-د ع-ل-ى غ-رار ال-دك-ت-ور اي-دم-ون-د البلدان ذات الدخل الضشعيف.
سشيرجن وهنري فولي وعبد الحليم بن لدى اسشتعراضشه لتاريخ اإنششاء معاهد
حسش -ي -ن ،مشش -ي -را اإل -ى اأه -م -ي -ة اأشش -غ -ال باسشتور عبر العالم في اإششارة للويسس
البحث التي اأنجزها هوؤلء في ظروف باسشتور العالم الكيميائي الفرنسشي الذي
جد صشعبة والتي كان لها اأثر ايجابي عرف اأسشاسشا بابتكار لقاح مضشاد لداء
على مكافحة هذين الوبائين.
الكلب نششط جان بيار ديدي ندوة حول

دور معاهد باسشتور المغرب العربي في
تحسشين صشحة السشكان المحليين.
في هذا الإطار ،حرصس الجامعي من
م -ون -ب-ول-ي-ي-ه ف-رنسش-ا ع-ل-ى اإب-راز ال-ى اي
م - -دى اأع- -م- -ال ال- -ب- -حث واك- -تشش- -اف- -ات
العلميين الذي سشجلوا مرورهم بمعاهد
باسشتور بالجزائر وتونسس والمغرب كان
ل -ه -ا الأث -ر ال-ك-ب-ي-ر ف-ي م-ك-اف-ح-ة ب-عضس
الأوبئة.
سشيتميز هذا اللقاء الذي يدوم ثÓثة
اأيام بمداخÓت مختصشين حول مواضشيع
م-رت-ب-ط-ة ب-ال-ت-ك-ف-ل ب-الأوب-ئ-ة على غرار
السشل والمÓريا في اإطار معاهد باسشتور
ششمال اإفريقيا في حين ينظم المعرضس
ع-ل-ى ه-امشس ال-ل-ق-اء ويسش-ت-ع-رضس ت-اريخ
هذه المراكز ذات المرجعية العلمية.

الز‚بيل

فرصس إانقاذ الطفل يصشبح التكفل صشعبا.
أادعو األطباء المختصشين في طب األطفال إالى تنبيه األولياء
بعÓمات التوحد وعدم إاهمالها حتى ل يفوت األوان خاصشة وان
ال-ك-ث-ي-ر م-ن األط-ب-اء ي-ط-م-ئ-ن-ون األول-ي-اء ال-ذي-ن ي-ك-تشش-فون بعضس
األع -راضس ل -دى ط -ف-ل-ه-م ب-أان-ه ل ي-زال صش-غ-ي-را وح-ال-ت-ه ل ت-دع-و
القلق».
كما أانصشح األولياء بعدم ترك أاطفالهم قبل سشن العامين أامام
ال-ت-ل-ف-زي-ون ك-ون مشش-اه-دة األط-ف-ال ل-ب-رام-ج ت-ل-ف-زي-ون-ي-ة متكررة
لسشاعات طويلة في اليوم يمكن أان يؤودي إالى اإلصشابة بمرضس
التوحد.

يوميا يسساعد ‘ عÓج آا’م اŸعدة

يسس- -اع- -د شس- -رب ثÓ- -ث- -ة أك -وأب م -ن
أل -ز‚ب -ي -ل ي -وم -ي -ا ق -ب-ل ت-ن-اول وج-ب-ات
أل -ط -ع -ام ‘ ع Ó-ج آأ’م أŸع-دة ،وأل-قضس-اء
ع - -ل - -ى أل - -غ - -ازأت م - -ن أŸع - -دة وي - -رخ - -ي
عضسÓ-ت-ه-ا ،وي-ع-ال-ج أضس-ط-رأب-اتها ،كعسسر
’سس-ه-ال ،وألّ-ت-خ-لصص
أل-هضس-م ،وأŸغصص ،وأ إ
من أ ⁄ألقولون ألذي ينتج عنه أنتفاخ
’معاء ،وأŸغصص أŸعوي.
أ أ

كما يسشاهم في تحسشين صشحة القلب فهو يقلل
نسشبة الكوليسشترول في الدم ،وبذلك يمنع تخثر
الّدم ،ويقلل من خطر الإصشابة باأمراضس القلب،
ويمّد الجسشم بالكمّية المناسشبة من البوتاسشيوم،
وال-م-ن-غ-ن-ي-ز ،ال-ل-ذان ي-ح-اف-ظان على صشّحة القلب،
وعمله بششكلٍ صشحيح.
عÓج أ’أنفلونزأ :حيث يقوي جهاز المناعة،
ويزيد من عملية التعرق في الجسشم ،للتخلصس من
السشموم ،وطرد الفطريات الضشارة من الجسشم.
أل -وق -اي -ة م-ن ألسس-رط-ان :ي -ع-ال-ج سش-رط-ان
المبيضس ،وبحسشب بعضس الدراسشات التي اأجريت؛
تم اكتششاف قدرة الزنجبيل على الوقاية من مرضس
سش-رط-ان ال-ق-ول-ون ،وال-مسش-ت-ق-ي-م ،وسش-رط-ان ال-رئة،
وسشرطان الثدي ،والبروسشتات ،والبنكرياسس.
التقليل من األم الحيضس :يحتوي على العديد من
الخصشائصس المسشكنة الطبيعيّة ،فيمكن اسشتخدام
الّزنجبيل للتخفيف والحّد من األم الطمث ،وذلك

بششرب مغلي الّزنجبيل ،اأو مسشحوق الّزنجبيل ،اأو
كبسشولت الّزنجبيل.
أل -ت -خ-لصص م-ن أل-غ-ث-ي-ان ل-ل-ح-ام-ل :حيث
ي -خ -لصس ال-م-راأة ال-ح-ام-ل م-ن ال-غ-ث-ي-ان الّصش-ب-احّ-ي؛
لحتوائه على فيتامين  ،B6فيمكن مضشُغ قطعة
صشغيرة من الّزنجبيل الطّازج عند السشتيقاظ من
ي من الّزنجبيل.
الّنوم ،اأو اأخذ المكّمل الغذائ ّ
عÓج ألتهاب أŸفاصسل :حيث يخفف من األم
المفاصشل ،الذي ينتج من التهاب المفاصشل.
عÓج السشعال :يعتبر الّزنجبيل من اأحد المسشكنات،
الذي يسشتخدم لقتل البكتيريا ،وتهدئةِ األم تهيّج
ال-ح-ل-ق ،وت-ه-دئ-ة ال-ك-حِ-ة ،والّسش-ع-ال الّ-ت-ي تسش-ب-ب-ه-م
نزلت البرد ،والّتخلّصس من البلغم.

أل ّ- -ت - -خ - -لصص م - -ن أل ّ- -ده- -ون ألّ- -زأئ- -دة ‘
أ÷سسم :يزيد حرق الدهون في الجسشم ،وخاصشة
ال ّ-ده-ون ال-م-ت-راك-م-ة ف-ي م-ن-ط-ق-ة ال-ب-ط-ن ،وزي-ادة
عملية الّتمثيل الغذائيّ لحرق الكثير من الدهون
ويسشاعد على تقوية الششعر وفروة الراأسس.
كما تسشاعد الأحماضس الدهنية في الزنجبيل على
تنعيم الششعر وترطيبه ،وزيادِة لمعانه كما يخفضس
مسش- -ت -وى السش -ك -ر ح -يث ي -نصش -ح الأط -ب -اء م -رضش -ى
ي بششرب كوٍب واحٍد من مغلي الّزنجبيل
ال ّسشكر ّ
ال ّ
طازج يومّيًا في ال ّصشباح؛ حيث يخّفضس الّزنجبيل
نسش -ب -ة الّسش -ك -ر ف -ي ال ّ-دم ،وي -زي -د م -ن ام -تصش -اصس
ال -ج -ل -وك -وز ف -ي خ Ó-ي -ا ال -عضش Ó-ت دون ال -ح -اج-ة
لسشتخدام الأنسشولين.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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بعد انطلق تربصس منتخب اÙليÃ Úركز سشيدي موسشى

ماج ــــ ر يشس ــــ رع ‘ رحل ــــ ة البح ـــ ث ع ـــ ن اللع ـــ بÚ
ا÷ ـــــــــــــ اهزين لتدعي ــــــــــــــ م اŸنتخ ـــــــــ ب الأول
ششرع ،أامسس ،اŸنتخب اÙلي
لكرة القدم ‘ تربصشه
التحضشÒي الذي يدوم
لغاية  24ديسشم Èا÷اري
–ت قيادة رابح ماجر
Ãركز سشيدي موسشى الذي
يسشعى من وراء بر›ة هذا
الÎبصس اختيار افضشل
اللعب Úمن أاجل تدعيم
اŸنتخب ا’ول.

اŸنصصب ‘ اوروبا .حتم هذا ا’مر على
م -اج -ر ال -ب-حث ع-ن اŸداف-ع اŸث-ا‹ م-ن
البطولة وهو من ا’هداف الرئيسصية ‘
هذا الÎبصس ،خاصصة ان الÎبصس اŸقبل
ل -ل -م -ن-ت-خب سص-ي-ك-ون ‘ م-ارسس وت-ت-خ-ل-ل-ه
م -واج -ه -ة ودي -ة وه -و م-ا سص-ي-ك-ون ف-رصص-ة
Ÿاج -ر م -ن اج -ل Œريب ال-ع-ن-اصص-ر ال-ت-ي
نالت رضصاه خÓل الÎبصس ا◊ا‹.

بعضس العناصشر مطالبة
بالتأاكيد

عمار حميسسي

رغ -م أان إال -غ -اء اŸواج -ه -ة ال -ودي -ة أام -ام
منتخب ا’مارات العربية اŸتحدة أاخلط
ا’مور بالنسصبة للناخب الوطني ،لكن هذا
 ⁄يدفعه للتفك ‘ Òالغاء الÎبصس حيث
سص- -ي -ق -وم ب -ت -ع -ويضس م -واج -ه -ة اإ’م -ارات
ب›Èة مباريات تطبيقية ب ÚالÓعب.Ú
ي -ع -د ه -ذا الÎبصس ا’ول Ÿاج -ر رف -ق-ة
اÙل- -ي Úح- -يث ك -ان ق -د ق -ام م -ن ق -ب -ل
Ãع-اي-ن-ة ب-عضس الÓ-ع-ب ÚخÓ-ل م-باريات
ال-ب-ط-ول-ة رف-ق-ة مسص-اع-دي-ه وه-و م-ا ج-عله
يأاخذ فكرة واضصحة عن مسصتوى ’عبي
البطولة ومن هم ا’جدر بالتواجد رفقة
اŸنتخب اÙلي.
” خÓل اليوم ا’ول بر›ة حصصتÚ
تدريبي Ïا’و ¤صصباحية واأ’خرى مسصائية
ح -يث سص -ب-ق ا◊صص-ة ال-ث-ان-ي-ة اج-ت-م-اع بÚ
اŸدرب والÓعب Úقام من خÓله بعرضس
ب -رن -ام -ج ع -م -ل -ه ع -ل -ي-ه-م خÓ-ل الÎبصس

وا’هداف التي ينوي –قيقها.
سصتكون الفرصصة مواتية أامام الÓعب Úمن
أاج-ل الÈه-ن-ة ع-ل-ى ام-ك-ان-ي-ات-ه-م وال-تاكيد
على احقيتهم بالتواجد مع اŸنتخب ا’ول
م- -ن خ Ó-ل ت -ق -د Ëم -ردود ط -يب خ Ó-ل
الÎبصس ا◊ا‹ ’ق -ن -اع ال-ن-اخب ال-وط-ن-ي
بامكانياتهم.

البحث عن اŸدافع اŸثا‹
ي -ع -ا ÊاŸن -ت -خب ال -وط -ن -ي م -ن ب-عضس
ال -ن-ق-ائصس ع-ل-ى مسص-ت-وى ب-عضس اÿط-وط
خاصصة خط الدفاع الذي أاظهر ﬁدودية
كبÒة خÓل اŸباريات اŸاضصية ‘ ظل
غ- -ي- -اب الÓ- -ع- -ب ÚاŸم- -ي- -زي- -ن ‘ ه- -ذا

يتواجد ‘ الÎبصس بعضس الÓعب Úالذين
يتأالقون اآ’ن مع انديتهم ‘ البطولة وهو
ما يجعل الفرصصة مواتية أامامهم لتأاكيد
إام -ك -ان -ات -ه -م وأاح -ق -ي -ت -ه -م ب -ال-ت-واج-د ‘
اŸنتخب اÙلي ومنه اŸنتخب ا’ول
خÓل الفÎة اŸقبلة.
رغم ان مباريات البطولة تختلف عن
مواجهات اŸنتخب إا’ ان تأالق الÓعب ‘
البطولة يجعله مهيئا من الناحية النفسصية
لتقد Ëا’فضصل بعد ان ينال فرصصة اللعب
مع اŸنتخب وهو ما سصيسصهل كثÒا من
مهمة ماجر ‘ –فيز الÓعب.Ú
كان بعضس الÓعب Úقد اشصتكوا من قبل
من عدم جدوى مثل هذه الÎبصصات Ãا
ان ف -رصص -ت -ه -م ك -انت شص -ب -ه م -ن -ع -دم-ة ‘
التواجد مع اŸنتخب ا’ول لكن ا’مور
تغÒت اآ’ن وا÷ميع أاصصبح معنيا بامكانية
ت- -ل- -ق- -ي دع- -وة اŸن- -ت -خب ا’ول وه -و م -ا
سصيحفز الÓعب ÚكثÒا على بذل ا÷هد
من أاجل نيل ثقة مدرب اŸنتخب الوطني.
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دراج - -ات– :صص - -ل ال - -دراج ا÷زائ- -ري السص- -اب- -ق
والشص -خصص -ي -ة ال -ب -ارزة أاح -م -د ج -ل -ي -ل ع -ل-ى م-ي-دال-ي-ة
«ا’سص -ت -ح -ق -اق» م -ن ق -ب -ل ال-ك-ون-ف-درال-ي-ة ا’ف-ري-ق-ي-ة
للدراجات .صصرح جليل
ق- -ائ‘‘ :Ó- -ه -ذه اŸي -دال -ي -ة تشص -رف -ن -ي ك -ثÒا وتشص -رف
الدراجة ا÷زائرية وخاصصة زمÓئي آانذاك‘‘.
فنون قتاليةŒ :رى اأ’لعاب الرياضصية الوطنية
ل-ل-ف-ن-ون ال-ق-ت-ال-ي-ة من  28إا 30 ¤ديسص-م Èب-الشص-لف
Ãشصاركة  250رياضصي من  30و’ية ‘  16تخصصصصا.
فوفينام فيات فو داو :احتضصنت القاعة متعددة

–ويلت

الأن Îوالبارصسا
يتنافسسان على ضسم بليند

ال-ري-اضص-ات ل-ل-دار ال-ب-يضص-اء (ا÷زائ-ر) ي-وم-ي ا÷م-ع-ة
والسصبت اŸرحلة التصصفوية لبطولة ا÷زائر الـ ‘ 15
الفوفينام فيات فو داو لفئة اأ’كابر.

بادمنتون :ب-ر›ت اŸرح-ل-ة ال-ث-ان-ي-ة م-ن ال-بطولة
الوطنية للمواهب الشصابة ،يومي  29و 30ديسصم Èبواد
سص -ل -ي (الشص -ل -ف) .وسص -ت -ك -ون ه -ذه اŸن -افسص-ة م-ؤوه-ل-ة
ل -ل -م -رح -ل -ة ال -ن-ه-ائ-ي-ة م-ن ال-ب-ط-ول-ة ال-وط-ن-ي-ة اŸق-رر
إاجراؤوها ‘ مارسس  2018با÷زائر العاصصمة.
ا÷يدو :أاجل تربصس اŸدرب Úللجيدو إا ¤تاريخ
’حق بعد أان كان مقررا يومي  15و 16ديسصم Èببئر

توتة (ا÷زائر) ،بحسصب ما أافادت به رابطة ا÷زائر
للعبة.

الكرة الطائرة :جرى اختبار القبول ‘ الÎبصس
التكويني للمدرب ‘ Úالكرة الطائرة (درجة أاو ¤على
اŸسصتوى الوطني بوقت جزئي) ،يوم السصبت ،باŸعهد
الوطني للتكوين العا‹ ‘ علوم وتكنولوجية الرياضصة
بع Úالبنيان (ا÷زائر العاصصمة).
تنسس :ت-ن-ط-ل-ق ال-ب-ط-ول-ة ال-وط-ن-ية للتنسس ،بحسصب
Óصصاغر (أاقل من  12سصنة وأاقل من  14سصنة)
الفرق ل أ
ذكورا وإاناثا ،يوم اÿميسس  21ديسصم ،Èو“تد إا¤
غاية  23من نفسس الشصهر بع Úالدفلى.

لندية البطلة
كرة السشلة :الدور ربع النهائي لكأاسس افريقيا ل أ

اÛم ـــــــــ ع الب ـــــــــ Îو‹ يواج
‚ ــــــ م رادسس مسس ــــــــ اء الي ـــــــــــ وم

ـــــــــــــ

ه

سصيواجه اÛمع البÎو‹ ا÷زائري ،اليوم( ،سصا :00
 ،)18نظÒه التونسصي لنجم رادسس ،منظم الدورة ‘ ،الدور
Óندية البطلة
ربع النهائي Ÿنافسصة الكأاسس ا’فريقية ل أ
لكرة السصلة (رجال) ‘ طبعتها الـ  ،32ا÷ارية من  11إا¤
 20ديسصم Èبرادسس.
كان أاشصبال الثنائي كانون-بو◊ية قد أانهوا الدور اأ’ول ‘
اŸرك-ز ال-ث-الث ل-ل-م-ج-م-وع-ة ال-ث-ان-ي-ة ب-رصصيد ثما Êنقاط
(ثÓثة انتصصارات وهزÁت ،)Úبينما جاء النجم الرادسصي
‘ الصصف الثا Êللمجموعة اأ’وÃ ¤جموع تسصع نقاط
(أاربعة انتصصارات وهزÁة واحدة).

انضشم فريق انت Òميلنو ا’يطا‹ لكرة
القدم إا ¤برششلونة ‘ رحلة اقناع ’عب
’‚ليزي دا Êبليند من
مانششسش Îيونايتد ا إ
أاجل ا’نضشمام إاليه ‘ فÎة ا’نتقا’ت
الششتوية اŸقبلة ،بحسشب ما أافاده موقع
كالششيو مركاتو.
أاوضشح ذات اŸصشدر أان دا Êبليند الذي
ينتهي عقده مع اليونايتد ‘ نهاية اŸوسشم
وبنسشبة كبÒة لن يجدد ،بعد أان أاصشبح
خارج حسشابات اŸدرب جوزيه مورينيو.
يرغب «النÒاتزوري» و»البارصشا» ‘
تعزيزات دفاعية ،حيث يعتمد أان Îحاليا
على ’ 3عب Úفقط ‘ قلب الدفاع ،بينما
’رجح انتقال
سشيششهد برششلونة على ا أ
اıضشرم خافي ÒماسشكÒانو إا ¤الصش‘ Ú
الوقت الذي يغيب فيه صشامويل أاومتيتي
لصشابة.
ل إ
يذكر أان اللعب الهولندي البالغ من العمر
 2٧عاما سشيكون متاحا ›انا ‘ نهاية
اŸوسشم .ولكن انت Òميلنو وبرششلونة
يأاملن ‘ ا◊صشول عليه بسشعر مناسشب ششهر
جانفي اŸقبل.

فيما يلي برنامج الدور ربع النهائي:
’ثن 18 Úديسشم Èبرادسس:
ا إ
سص- -ا - 13 :30فÒوف- -ي- -ارو دا ب- -يÒا (اŸوزم- -ب -ي -ق) -
جمعية سص( ÓاŸغرب)
سصا  - 15 :00انÎكلوب (أانغو’)  -سصبور ليبولو وبنفيكا
(أانغو’)
سص -ا - 18 :00اÛم- - -ع ال - -بÎو‹ (ا÷زائ - -ر) ‚ -م
رادسس (تونسس)
سص- - -ا - 20 :15سص - -ي - -ت - -ي اوي - -ل- -رز (أاوغ- -ن- -دا)  -ا–اد
اŸنسصت( Òتونسس)

اŸباريات الÎتيبية:
سصا  - 09 :00غومب بولز (نيجÒيا)  -كانو بيÓرسس
(نيجÒيا)
سص- -ا - 11 :15ن-ي-و ج-ي-نÒاسص-ي-ون (ج-م-ه-وري-ة ال-ك-ونغو
ال -دÁق -راط -ي -ة)  -ن -ادي م-ازÁب-ي (ج-م-ه-وري-ة ال-ك-ون-غ-و
الدÁقراطية).

’و ¤لفئة الرديف
بطولة الرابطة ا أ

نادي بارادو يكسسب اللقب الشستوي
تّوج نادي بارادو باللقب الشصتوي للرابطة اÎÙفة اأ’و ¤لكرة القدم (فئة الرديف) عقب فوزه الكب Òداخل قواعده أامام
شصباب قسصنطينة ( 5ـ  )1ضصمن فعاليات ا÷ولة الـ  ،15مسصتفيدا من خسصارة الوصصيف وفاق (سصطيف أامام ضصيفه إا–اد
بلعباسس ( 2ـ  )1وأانهى نادي بارادو مرحلة الذهاب ‘ اŸركز اأ’ول بالتسصاوي مع وفاق سصطيف ( 33نقطة) ولكن بأافضصلية
‘ فارق اأ’هداف .من جهته“ ،كن إا–اد ا÷زائر من العودة بالزاد الكامل من البليدة بعد فوزه على اإ’–اد ()2 / 3
كما “كن جاره مولودية ا÷زائر من الفوز أايضصا خارج الديار أامام شصبيبة السصاورة .0 / 1
يتذيل دفاع تاجنانت الÎتيب العام برصصيد  8نقاط خلف أاوŸبي اŸدية ( 12نقطة) وشصباب قسصنطينة  13نقطة .سصتتوقف
البطولة Ÿدة ثÓثة أاسصابيع قبل أان تسصتأانف ‘  5و 6جانفي بإاجراء ا÷ولة الـ .16

العدد
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تعي Úزرقان على راأسس العارضسة الفنية
’حد ،إادارة الوفاق
أاعلنت ،أامسس ا أ
السشطايفي بأان اŸدرب خ Òالدين
ماضشوي قد أاعلمها ،بعد نهاية مباراة
ا–اد بلعباسس التي خسشرها الوفاق بـ
 ،1/2أانه قرر مغادرة النادي ،وقام
بتوديع اللعب ،Úوكذا كل أاعضشاء
’دارية
الطواقم الفنية ،ا إ
واللوجسشتيكية ،وأان ا’دارة قد قررت
تعي ÚاŸدرب زرقان ماليك مدربا
رئيسشيا للنادي.

أاما فيما يخصس العقد الذي يربط النادي باŸدرب،
فسص -ي -ت-م ت-ب-اح-ث-ه ‘ اأ’ي-ام اŸق-ب-ل-ة ‘ اج-ت-م-اع ل-ل-م-ك-تب
اŸسص ،Òو‘ هذا الصصدد ،صصرح الرئيسس حسصان حمار
قائ « :Óبعد اتفاقنا صصبيحة ا÷معة مع اŸدرب ماضصوي
على البقاء ،إا’ أانه ‘ نهاية مباراة ا–اد بلعباسس أاعلمني
بقراره با’سصتقالة من تدريب الفريق ،وان قراره نهائي و’
رجعة فيه ،وقد قررت تعي Úماليك زرقان مدربا رئيسصيا
للنادي.

سسطيف :نورالدين بوطغان

اسشتعدادا لبطولة إافريقيا لكرة اليد 2018

«اÿضسر» يدخلون اليوم ‘ ثالث تربصس بالعاصسمة
يدخل ،اليوم ،الفريق
الوطني لكرة اليد رجال
‘ ثالث تربصس –ضشÒي
له بكل من قاعة
سشطاوا‹ وع Úالبنيان
بتواجد كل التعداد،
يدخل ذلك ‘ إاطار
’سشتعدادات اÿاصشة
ا إ
ببطولة أا· إافريقيا
التي سشتجري وقائعها
بالغابون من الـ  16إا ¤الـ
 28جانفي القادم.

نبيلة بوقرين

يعت Èهذا الÎبصس الذي سصيكون
من الـ  18ديسصم Èإا ¤غاية الـ 2
ج- -ان- -ف- -ي ج- -د م -ه -م ب -ال -نسص -ب -ة
ل -ل -م-درب ال-وط-ن-ي ح-ي-وا Êأ’ن-ه
Ãثابة اŸنعرج للوقوف على كل
ا÷زئ-ي-ات ال-ت-ي ت-ت-ع-ل-ق بالفريق
ب -ه -دف Œاوز ب -عضس ال -ن-ق-ائصس
اŸوج- -ودة ،خ- -اصص- -ة ‘ ا÷انب

البد Êوفرضس التناسصق واللعب
ا÷م - -اع- -ي ب Úك- -ل الÓ- -ع- -ب،Ú
خاصصة فيما يتعلق بالدفاع أ’نه
جد مهم.
Óشصارة ،فإان الرجل اأ’ول على
ل إ
رأاسس الفريق سصطر برنا›ا ثريا
خÓل الفÎة القادمة أ’نه  ⁄يبق
ل -ه ال -ك-ث Òم-ن ال-وقت م-ا ج-ع-ل-ه
ي -رك -ز ع -ل-ى اأ’سص-اسص-ي-ات ،ح-يث
ع -م -ل ‘ السص -اب -ق ع-ل-ى ا÷انب
الفني والبد Êوحاليا يركز على
اŸب - -اري - -ات ال- -ودي- -ة م- -ن أاج- -ل
Œسص-ي-د ك-ل اÿط-ط ال-ت-طبيقية
على أارضس الواقع للوقوف على
مدى جاهزية الÓعب Úوتدوين
ال- -ن- -ق- -ائصس ل- -ت- -ف- -ادي -ه -ا خ Ó-ل
اŸواجهات الرسصمية.
من اŸنتظر أان يتنقل زمÓء
بركوسس إا ¤صصربيا ‘ الـ  20إا¤
غاية الـ  30من الشصهر ا÷اري
بهدف خوضس أاربعة لقاءات ودية
م - -ع ف - -رق ت - -نشص- -ط ‘ ال- -دوري
اÙلي اŸمتاز قبل شصد الرحال
يوم  6جانفي إا ¤قطر للمشصاركة

‘ الدورة الودية التي سصتعرف
تواجد اŸنتخبات التي سصتكون
Ãث -اب -ة ف -رصص -ة ج -ي-دة ل-ل-ف-ري-ق
ال -وط -ن -ي م -ن أاج -ل كسصب ب-عضس
اŸب- -اري- -ات ق- -ب- -ل ال- -ت -ن -ق -ل إا¤
الغابون.
رغم أان اÿضصر ‘ صصراع مع
الزمن من أاجل تدارك التأاخر
اŸسص- - - - -ج- - - - -ل ‘ إان- - - - -طÓ- - - - -ق
ال- -ت- -حضصÒات ،إا’ أان الÓ- -ع -بÚ
على دراية تامة Ãا يتنتظرهم
‘ ه - -ذه اÿرج - -ة ويصص - -ن- -ع- -ون
أاجواء مرحة أاثناء التحضصÒات
ل -ت -ج -اوز الضص -غ -ط رغ-م ا÷دي-ة
الكبÒة اŸفروضصة عليهم ،هذا
مؤوشصر إايجابي سصيسصاعد الطاقم
الفني من الناحية البسصيكولوجية
حتى تكون إارادة وعزÁة أاكÈ
ف- -وق ال- -بسص- -اط لصص- -ن -ع ال -ف -ارق
و–ق-ي-ق ن-ت-ائ-ج إاي-ج-اب-ي-ة ،بداية
م- -ن اŸرح- -ل- -ة اأ’و ¤وب -ع -ده -ا
العمل على بلوغ الهدف اŸتمثل
‘ التأاهل لبطولة العا2019 ⁄
بأاŸانيا والدا‰ارك.

الصشحافة ا’سشبانية

اإشسادة كبÒة بتتويج الريال بكاأسس العا ⁄للأندية

أاششادت الصشحف ا’سشبانية الصشادرة ،أامسس ،بفريق ريال مدريد الذي توج بلقب
لندية للمرة الثالثة ،والثانية على التوا‹ بنسشخته ا÷ديدة بعد
كأاسس العا ⁄ل أ
الفوز ‘ النهائي على غرÁيو الÈازيلي بهدف مقابل ’ ششيء ،يوم السشبت ،بأابو
ظبي ا’ماراتية.

ج-اء ع-ن-وان صص-ح-ي-ف-ة (م-ارك-ا)
ي - -ق - -ول« :ه - -ذا ال - -ع- -ا ⁄صص- -غÒ
ل- -ل- -غ -اي -ة ..ري -ال م -دري -د ي -ف -وز
Ãون- -دي- -ال اأ’ن- -دي- -ة ،وي- -ح -ق -ق
البطولة اÿامسصة له ‘ .»2017
أاضصافت« :هدف رونالدو يكسصر
جمود غرÁيو الذي لعب مباراة

دف- -اع- -ي- -ة ،وم- -ودري- -تشس ي- -ف- -وز
بجائزة أافضصل ’عب ‘ البطولة،
وزيدان ’ يزال ’ يرى اÿسصارة
‘ النهائيات».
أاشص- -ارت الصص- -ح- -ي- -ف -ة إا ¤ق -ي -ام
رئ- -يسس ا’–اد ال- -دو‹ ج- -ي- -اÊ
ان-ف-ان-ت-ي-ن-و ب-تسص-ليم جائزة اللعب

ال -ن -ظ -ي -ف ل -ق -ائ-د ري-ال م-دري-د
سصÒج -ي -و رام -وسس .ك -م -ا ن -ق-لت
تصص-ري-ح-ات زي-دان ع-قب ان-ت-هاء
اŸب - -اراة ح- -يث ق- -ال« :إاذا ك- -ان
اأ’م -ر ي -ع -ت -م -د ع -ل-ى شص-خصص-ي،
فسص - -أاج- -دد ل- -ك- -ريسص- -ت- -ي- -ان- -و ‘
ا◊ال».

تصشفيات مونديال كرة القدم النسشوية (أاقل من  1٧سشنة)

هز Áــ ة ثقيل ــــ ة للمنتخ ـــــ ب الوط ــــ ني
اأم ــــــ ام نظ ــــ Òه الك ـــــــــــ امÒوÊ

’قل من  1٧سشنة ،يوم السشبت،
انهزم الفريق الوطني لكرة القدم سشيدات لفئة ا أ
ب-ي-اون-دي أام-ام ن-ظÒه ال-ك-امÒو Êب-ن-ت-ي-ج-ة سش-ب-ع-ة اه-داف م-قابل صشفر خلل مقابلة
العودة للدورة الثانية من تصشفيات كأاسس العا.2018 ⁄
كان الفريق الكامÒو Êقد فاز على الفريق ا÷زائري بنتيجة  4أاهداف مقابل صشفر
’ياب الذي جرى Ãلعب عمر حمادي (ا÷زائر العاصشمة) .بهذه النتائج
خلل لقاء ا إ
تضشمن ’عبات الكامÒون بسشهولة مكانها ‘ الدورة الثالثة من تصشفيات اŸونديال
’وروغواي من  13نوفم Èإا ¤الفا— ديسشم.2018 È
الذي سشتحتضشنه ا أ

: OGó``````YGE
áæ«eCG.ê
أإلثنين  18ديسشمبر  2017م
ألموأفق لـ 29ربيع أألول  1439هـ

21

ألعـ ـدد17٥19 :

koutoufcom@gmail.com

‘

فالك فال اÒÿ

حّب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك
ي ـ ـا ب ـ ـ ـ ـ ـÓدي

ا◊مل

أب - -تسص - -م ي - -ا ح - -م - -ل وأن- -هضس
وت -خ ّ-ط-ى ألّصص-ع-اب ب-ك-ل إأÁان
ن أ◊ياة سصتمضصي بكل
وثقة بالله ،أ
’ ّ
ح-ل-وه-ا ومّ-ره-ا ،ول-ن ي-ع-ود م-ن-ه-ا شص-يء،
وأعلم أّننا ‘ دأر فناء وليسس دأر بقاء.

الثور

ن َمَع
أ’ يقول لنا رّبنا يا ثور {ِإأ s
أْلُع ْسصِر ُي ْسصرًأ} ،وأنّ أل ّ
ضصيق يأاتي
و‘ ط ّ-ي -ات -ه أل -ف -رج ،ف -أاي بشص -رى أب -عث
لÓطمئنان من هذه ألبشصرى؟

ا÷وزاء

أ÷زأئر عربية أبيضس وأخضصر معروف
أعÓمنا
عليها ‚مة وهÓل منورة رفدوه
ألشصجعان
أصصلها أمازيغية وأ’سصÓم نور أعتقادنا
أحفظها يا ربي وصصنها من كيد ألطغيان
–يا أ÷زأئر كافة رجال ونسصوأن
نطلبوأ ربنا بالنصصر لشصعبنا و–يا بÓدنا
بجاه ألعدنان
نطلبوأ ربنا بالنصصر لديننا ويحيا شصعبنا
رجال ونسصوأن
من الشّشعر الشّشعبي ا÷زائري

أأخبار

مثÒة

انظر إا ¤األقوى بالعا ⁄يحمل
حصشانًا ويدق اŸسشام Òبيديه

ن أق- -ن- -ع- -ة
^
أ ّ
’وكسص- - -ج Úبـال ّ- -ط - -ائ - -رأت
أ أ
دقيقة
–ت - - -وي ع- - -ل- - -ى13
Óوكسص -ج Úف -ق -ط! ه -ذه أŸدة
ل -أ
ك -اف -ي -ة ك -ي ي-ت-مّ-ك-ن م-ن أل-ه-ب-وط
Ÿسصتوى جيد لتنفسس ألهوأء؟
ل -ن ي -ف -ت-ق-دك ب-ع-د رح-ي-لك إأ’ :م-ن
^ أّن -ه ‘ ن -ي -وزل -ن-دأ م-ك-ان أسص-م-ه
ك-نت ت-رع-اه ِب-صص-دق-ة ،وَم-ن أي-قظته «ن - -ق - -ط - -ة أ’ن - -ح - -دأر» ،ت- -هّب ف- -ي- -ه
ل-لّصصÓ-ة ،وَم-ن وأسص-ي-ت-ه ِب-ك-ل-م-ة ،وَمن ألعوأصصف من جهة وأحدة فقط،
’شصجار كلها مائلة
فأاصصبحت أ أ
نصصحته سصّرًأ ،أنت عابٌر على ألدنيا،
÷ه- -ة وأح- -دة ،وه- -و م- -زأر
َفكن ذأ أثر جميل.
للسصياح بسصبب جمالها؟

حكم وأامثال
ك ْ-ن ل -ط -ي -ف -ا
^
بحديثك...فالبعضس
ي- - - -ع- - - -ا Êم - - -ن وج - - -ع
أ◊ياة.

❊ ذهبت تشصÎي
فسص-ت-ان-ا ف-أاع-ج-ب-ه-ا ح-ذأء
ف -اشصÎت ح -ق -ي -ب -ة ه -ك-ذأ
ه- -ن أل- -نسص- -اء ث- -م ي- -أات -يك
أحدهم ويقول :أريد أمرأة
ت-ف-ه-م-ن-ي! دع-ه-ا ت-ف-ه-م ن-فسص-ها
أو’ كي تفهمك.

º°ùàHG

❊ عندما يزدأد وزنك ’ –زن وإأ‰ا
أّت-ب-ع ق-ان-ون كّ-ل-م-ا زأدت أل-ك-ت-ل-ة زأدت
أ÷اذبية.
❊ بعضس ألنّاسس تتمّنى أن تضصع لها
^ كل شصيء جميل
دع-اي-ات ‘ م-ن-تصص-ف أحاديثهم
‘ ألشص- - - - -ت - - - -اء ،ع - - - -دأ
ألتي يبالغون ‘ سصردها.

IÈ©∏d

السشرطان

لدينا أشصياء جميلة ُتسصعدنا يا
سص- -رط- -ان :دي -ن ،أه -ل ،رف -ق -ة،
أب - -ن- -اء ،صص- -ل- -وأت وأذك- -ار ت- -رت- -اح ب- -ه- -ا
’روأح ،فا◊مد لله حمدًأ كثًÒأ.
أ أ

األسشد

ششغل
عقلـك

❊أسصم ألذي
أعشصقه *** أوله ‘
ناظــــره
إأن فاتنــي أّولــه *** فإانّ ‹ ‘
آأخره..فمن هو؟

حل العدد السشابق
❊ ألكتاب

أرŒاف ألفقرأء.

أقوى رجل بالعا ،⁄أو «ششمششون» ألقرن  21إأذأ
أردت ‘ ،حقيبته  63رقماً قياسشيًا باسشتعرأضض
ألقوى ،وأعÎف له بها كتاب «غينيسض» ألششه،Ò
لذلك يطلقون على Dmitry Khaladzhi
لقب «هرقل» ‘ أوكرأنيا ،حيث ولد قبل 38
سشنة ،وظهر عنه فيديو جديد.
نرأه حام ًÓعلى كتفيه حصشاناً ،رأح يتمششى به،
و‘ مشش- -ه- -د آأخ -ر ي -ح -م -ل م -ا يشش -ب -ه ع -م -ودأً
كهربائياً من أÿششب ،ثم رأحوأ يكسشرونه على
ظهره .كما نرأه ‘ فيديو وهو يلوي قضشيباً
معدنيًا بأاسشنانه .أما أŸسشام ،Òفيظهر وقد
طوأها بأاصشابعه ،ونرأه أخذ وأحدأً منها ،ورأح
يدقه برأحة يده على خششبة.
دميÎي ،ألقادر على حمل  410كيلوغرأمات
من أألثقال على ظهره ،عانى ح Úكان طفًÓ
عمره  4سشنوأت ،من حروق ماء مغلي أنسشكب
عليه بالكامل ،وكادت تقتله ،بحسشب ألوأرد ‘
سشÒته أŸتضشمنة أنه لزم ألفرأشض لعام،Ú
خضش-ع خÓ-ل-ه-م-ا لسش-ب-ع ع-م-ل-ي-ات ج-رأحية ،ثم
أسشتعاد بعدها قدرته على أŸششي من جديد..
وعندما ششب دميÎي ،أششتغل بلقب «هرقل»
‘ سشÒك شش -ه Òب -أاوك -رأن -ي -ا ،ك -م -ا ق -ام ب-دور
أل -ب-ط-ول-ة ‘ ف-ي-ل-م أن-ت-ج-وه ع-ن أوك-رأ Êآأخ-ر،
أسش- -م -ه Firtsak Ivan Fedorovych
ألرأحل ‘  1970بعمر  71سشنة ،وأششتهر بقوته
أÿارقة ‘ بدأيات ألقرن ألعششرين.
أم -ا دم -يÎي ،ف -ي-ت-م-ي-ز ع-ن فÒتسش-اك ،ب-ت-ن-وع
أسشتعرأضشه لقوته ،وهو ما ‚ده ‘ عدد من
أل-ف-ي-دي-وه-ات «أل-ي-وت-ي-وب-ي-ة» أألخرى ،وبعضشها
أط -ل -عت «أل -ع -رب -ي -ة.نت» ع -ل -ي-ه ،ح-يث ي-ظ-ه-ر
م -ت -ح -م  Óً-ع -ب -ور ألسش-ي-ارأت ع-ل-ى جسش-م-ه ،أو
ح-ام Óً-أألث-ق-ال ع-ل-ى ظ-ه-ره ،أو م-ت-ع-ام Óً-م-ع
ألسشيارأت ورفعها ،كأانها لعبة ب Úيديه.

يا جوزأء أ◊ياة أل ّسصعيدة هي:
حياة ألقلب ،رأحة ألبال ،هي ألقناعة
وأل- - -رضص- - -ا وحب أ Òÿل - -ل - -ن - -اسس ،وبث
أل ّسصعادة فيهم وحفظ ألّلسصان من ألقيل
وألقال.

ششهامة نصشراÊ

يحكى أن أمرأة مات عنها زوجها فأاصصابها وأبنتيها بعده
أل -ف -ق -ر وأل-ق-ل-ة ط-لب م-ن-ه-ا صص-احب أل-دأر أ’ي-ج-ار ف-ع-ج-زت
فأاخرجها من ألدأر خرجت ببنتيها أ ¤بلدة أخرى خوفا من
’ع-دأء ك-ان ألÈد ق-ارسس ف-ل-م-ا دخ-لت ت-لك أل-ب-لدة
شص-م-ات-ة أ أ
أدخ-لت ب-ن-ت-اه-ا ‘ مسص-ج-د م-ه-ج-ور ومضصت –ت-ال ل-ه-م-ا ع-ل-ي
ألقوت فمرت برجل مسصلم وقور هو شصيخ هذه ألبلد شصرحت
حالها له وقالت أنا إأمرأة غريبة ومعي يتيمت Úأدخلتهما
مسصجدأ مهجورأ ‘ مدخل ألبلد وأريد ألليلة قوتهم فقال لها
هاتي ‹ دليل على صصدق قولك فقالت له أنا أمرأة غريبة
و’أحد ‘ ألبلد يعرفني فأاعرضس عنها ،فمضصت من عنده
منكسصرة ألقلب و‘ طريقها قابلت رج Óمسصنا فشصرحت له
ح -ال -ه -ا وقصصت ع -ل -ي-ه م-اج-رى ل-ه-ا م-ع ألشص-ي-خ ف-ق-ال أل-رج-ل
وأرسصل معها بعضس نسصائه وأتوأ بها وبناتها أ ¤دأره فأاطعمهن
أط-يب أل-ط-ع-ام وأل-بسص-ه-ن أف-خ-ر أل-ل-ب-اسس وب Ïع-نده ‘ نعمة
وكرأمة .
فلما أنتصصف ألليل رأى ذلك ألشصيخ أŸسصلم ‘ منامه كأان
أل -ق -ي -ام -ة ق-د ق-امت وق-د ع-ق-د أل-ل-وأد ع-ل-ى رأسس أل-ن-ب-ي وأذأ
’خضص-ر شص-رف-ات-ه م-ن أل-ل-ؤول-ؤو وأل-ي-اق-وت
ب -قصص-ر م-ن أل-زم-رد أ أ
وفيه قباب أللؤولؤو وأŸرجان فسصأال ألشصيخ رسصول ألله صصلى
ألله عليه وسصلم Ÿن هذأ ألقصصر .
ق-ال :ل -رج-ل مسص-ل-م م-وح-د،ف-ق-ال ي-ا رسص-ول أل-ل-ه أن-ا ر ج-ل
مسصلم موحد فقال له صصلى ألله عليه وسصلم :هات دليل على
صصدق قولك Ÿاقصصدتك أمرأة مسصكينة قلت لها هاتي دليل
على صصدق قولك فكذأ أنت هات دليل على صصدق قولك
ف -ان -ت-ب-ه أل-رج-ل م-ن ن-وم-ه ح-زي-ن-ا ع-ل-ى رده أŸرأة ث-م ج-ع-ل
يطوف بالبلد ويسصأال عنها حتى دل عليها أنها عند ألرجل
أل -نصص -رأ Êف -ذهب أل -ي -ه وق -ال :أري-د م-نك أŸرأة أل-ت-ي أت-تك
’مسس وبناتها فقال ما أ ¤هذأ من سصبيل وقد ◊قني من
با أ
بركاتهن ما ◊قني قال ألشصيخ خذ مني ألف دينار وسصلمهن
‹.
إأ ّ

م- - -ن أŸسص - -ت - -ح - -ي - -ل أن ي - -ذهب
لـغÒك شصيء قد كتبه ألله لك يا
أسص - -د..ف- -اط- -م- -ئ- -ن ’ –سص- -د ’ –ق- -د
وعشس بقلب أبيضس نقي ونية صصافية،
وكن مع ألله يكون ألله معك.

العذراء

أسص- - -ل- - -وبك ‘ أل- - -ت- - -ع - -ام - -ل م - -ع
’خ - -ري - -ن يسص - -اوي م - -ك - -ان - -تك ي- -ا
أ آ
ع -ذرأء..وك ّ-ل -م-ا أرت-ق-ى أسص-ل-وبك كّ-ل-م-ا
علت مكانتك وألعكسس بالعكسس.

اŸيزان

كل ألسصعادة ‘ ألدنيا بدأيتها
أل- -رضص- -ا ي- -ا م- -ي- -زأن ،ل -ذلك ق -ل
دأئ -م -ا :ي -ا رب ع ّ-ودن -ا ع -ل -ى أن ن -رضص -ى
بأاقدأرك ،بحكمتك ،بفضصلك ،بخÒك
ألعظيم ألذي ’ ترأه أعُيننا.

العقرب

’خ-ري-ن ‘
َف -ن أل -ت -ع -اُم-ل م-ع أ آ
ثÓث عبارأت قرآأنية يا عقرب وهي:
ُخذ ألعفو وأمر باŸعروف ،وأعرضس عن
أ÷ا ل.Ú

القوسس
ي-ا ق-وسس..أف-رح ب-اخ-ت-ي-ار أل-له فإانك ’
تدري باŸصصلحة ،فقد تكون ألشصدة لك
خ Òمن ألرخاء.

ا÷دي

صصن نفسصك جيًدأ بكÓم ألله
حّ
ي- -ا ج- -دي ،ف- -ه -ن -اك شص -ي -اط Úم -ن
أل- -بشص- -ر يضصّ- -رونك أك Ìم- -ن شص- -ي- -اطÚ
أ÷ن.

الدلو

فقال ألنصصرأ ’ :Êأفعل
فقال ألشصيخ :بل ’ بد أن تفعل
فقال ألنصصرأ :Êألذي تريده أنت أنا أحق به
وأل -قصص -ر أل -ذي رأي -ت -ه ‘ م -ن-امك خ-ل-ق ‹ ف-وأل-ل-ه م-ا ‰ت
ألبارحة أنا وأهل دأري حتي أسصلمنا كلنا على يد هذه أŸرأة
ورأي مثل ألذي رأيت ‘ منامك وقال ‹ رسصول ألله أŸرأة
وبناتها عندك .
’هل دأرك
قلت :نعم يا رسصول ألّله ،قال ألقصصر لك و أ
فانصصرف ألشصيخ أŸسصلم وبه من أ◊زن وألكآابة ما ’يعلمه
’رملة
أ’ ألله فانظر رحمك ألله أ ¤بركة أ’حسصان أ ¤أ أ
’يتام ماأعقب صصاحبه من ألكرأمية ‘ ألدنيا.
وأ أ

ل- -و شص- -عـرت بـال- -ت- -اأن- -يـب ع -ل -ى
م -وق -ف ف -ع-ل-ت-ه ذّك-ر ن-فسصك أ ّن-ك بشص-ر،
أخ-ط-أات ،وت-خ-ط-ئ ،وسص-وف ت-خ-طئ و’
م -ف -ر م -ن بشص -ري -تك .أن -دم لـحـظـة ث-م
أعزم على ألتغي.Ò

ا◊وت
كن مع ألله ‘ كل ◊ظة ،وأجعل نيّتك
صص-ادق-ة ‘ إأع-م-ار أل-ك-ون ،وت-وّك-ل ع-ل-ى
ألله حتى يبارك لك ‘ كل ما تقّدمه
من قول أو عمل.

الفجر٠6.٢٣.................:
مواقيت الظهر١٢.٤٥.................:
العصشر١٥.١٧................:
الصشÓة المغرب١٧.٣٧...............:
العششـاء١٩.٠٢..................:
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^ ١٨ديسش - -م : ١٨٣٢ Èح-ول مسش-جد
«كتششاوة » ا ¤كاتدرائية ،بعد اأن قتل
الفرنسشيون آالف اŸدني Úا÷زائريÚ
اŸع -تصش -م Úب -داخ -ل -ه اح-ت-ج-اج-ا ع-ل-ى ق-رار
التحويل.

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد

عنابة
عنابة

لحد  ٢٩ربيع الول  ١٤٣٩هـ الموافق لـ  ١٨ديسشمبر  ٢٠١٧م
ا أ

‘ زيارة عمل وتفتيشس
إا ¤الناحية العسشكرية
الثـــــــالثة ببششـــــار

17519 Oó©dG

الثمن  ١٠دج

france prix 1

تكرﬁ Ëمد فوزي تكريسص لوفاء ا÷زائري Úوعرفانهم

لطÓق اسشم «ﬁمد فوزي» على اŸعهد الوطني العا‹ للموسشيقى بالعاصشمة ‘ ،خطوة أاو ¤لتكر Ëملحّن
لحد ،موعدا إ
كانت صشبيحة أامسس ا أ
النششيد الوطني ،تبعته خطوة ثانية بتوششيح روحه بوسشام السشتحقاق الوطني.
ي الثقافة واÛاهدين ،حضشرت ا◊دث ›موعة من اŸثقف Úوعائلتا الششاعر مفدي زكريا والفنان هارون الرششيد ،وكذا
وإا ¤جانب وزير ْ
وفد مصشري تقدمه حفيد الفنان ﬁمد فوزي ،الذي رأاى ‘ إا‚از جّده حلقة وصشل أابدية ب Úا÷زائر ومصشر.
أاسشامة إافراح

يقوم الفريق أاحمد قايد صسالح ،نائب وزير الدفاع
الوطني ،رئيسس أاركان ا÷يشس الوطني الشسعبي ،من
 18إا 21 ¤ديسسم ،2017 Èبزيارة عمل وتفتيشس إا¤
الناحية العسسكرية الثالثة.
الفريق سسيشسرف خÓل هذه الزيارة على تفتيشس
وحدات قتالية وتدشس Úبعضس اŸنشسآات ،كما سسيعقد
لقاءات توجيهية مع إاطارات وأافراد وحدات الناحية
العسسكرية الثالثة ببشسار.

قامت بها مفارز ا÷يشس والدرك ‘ عدة وليات

توقيف تاجري ﬂدرات وحجز  17.5كلغ من الكيف

«الششعب» ‘ إاطار ﬁاربة ا÷رÁة اŸنظمة ،أاوقفت مفرزة للجيشس الوطني الشسعبي وعناصسر الدرك
الوطني يوم  16ديسسم 2017 Èبوهران/ن.ع ،2.تاجري (ﬂ )02درات بحوزتهما ( )17,5كيلوغراما من
الكيف اŸعالج.

...وضصبط  3958وحدة من ﬂتلف اŸشصروبات و 8560علبة سصجائر

‘ ح Úضسبطت مفارز أاخرى بالوادي وورقلة/ن.ع )3958( ،4.وحدة من ﬂتلف اŸشسروبات و( )8560علبة
سسجائر.
من جهة أاخرى ،أاوقف عناصسر الدرك الوطني ( )34مهاجرا غ Òشسرعي من جنسسيات ﬂتلفة بكل من
تلمسسان وغرداية وبشسار.

لمبيا» بتيبازة
انسشحب من «ا أ

رئيسص بلدية سصيدي عمر يلتحق باألفÓن

فإاّن األفÓن سسيحوز على األغلبية
النسسبية داخل اÛلسس Ãجموع 8
م -ق -اع -د ،ف -ي -م -ا ت -ت -وزع اŸق-اع-د
األخ- -رى ب Úال- -ت- -ج- -م- -ع ال -وط -ن -ي
الدÁوقراطي بـ 5مقاعد وحركة
حمسس Ãقعدين .مع الشسارة ا¤
ك -ون ب -ل -دي -ة سس -ي -دي ع -م -ر ت-ع-تÈ
ال -ب -ل -دي -ة ال -ث -ان -ي -ة ال -ت -ي ت -ل -ت-ح-ق
ب -األفÓ-ن ب-ع-د اÙل-ي-ات ب-ت-ي-ب-ازة
بعد بلدية القليعة التي انسسحبت
ف- -ي- -ه- -ا ق- -ائ- -م- -ة ج- -ب- -ه- -ة ال- -ق- -وى
الشسÎاكية التي حصسلت على  11مقعدا من ب23 Ú
مقعدا باÛلسس من حزبها لتلتحق باألفÓن ‘
ظروف مفاجئة ،ليصسبح حزب األفÓن يÎبع على
 10ب -ل -دي -ات م-ن ب 28 Úب-ل-دي-ة ب-ال-ولية ،متبوعا
بالتجمع الوطني الدÁوقراطي بـ 9بلديات فيما
تقتسسم أاحزاب أاخرى باقي البلديات.
تيبازة :عÓء ملزي

ﬁكمة ا÷نايات بورقلة

أاحكام باإلعدام والÈاءة ‘ حق عناصصر جماعة إارهابية

أاصش- -درت ﬁك -م -ة ا÷ن -اي -ات Ûلسس قضش -اء
ورق- -ل- -ة ‘ إاط -ار ج -لسش -ت -ه -ا اŸن -ع -ق -دة ،امسس
لع -دام
لح- -د ،أاح- -ك -ام -ا ت -راوحت م -ا ب Úا إ
ا أ
والÈاءة ‘ حق أافراد جماعة إارهابية.
اأصسدرت اÙكمة حكما غيابيا بالإعدام ‘
حق  12شسخصسا بعد اإدانتهم بجناية النخراط
‘ منظمة اإرهابية والقيام باأفعال تسستهدف
اأم-ن ال-دول-ة واسس-ت-ق-رار م-وؤسسسس-ات-ها والعتداء
اŸع-ن-وي وا÷سس-دي ع-ل-ى الأشس-خ-اصس وال-ق-ت-ل
العمدي.
كما نطقت ذات الهيئة القضسائية حضسوريا بتÈئة
سساحة اŸسسمي( Úز-ط  59سسنة) و(ع -ر 40سسنة)
بعد إاسسقاط التهمة التي كانت موجهة لهما ‘ إاطار
ه -ذه ال-قضس-ي-ة وه-ي ج-ن-اي-ة اŸشس-ارك-ة ‘ م-ن-ظ-م-ة
إارهابية وعدم التبليغ عن جناية.
ووف-ق-ا Ùضس-ر اإلح-ال-ة ال-قضس-ائ-ي-ة ف-ق-د ت-وصس-لت

 20°ا÷زائر

 10°وهران

12°

بإاطÓق اسشمه على اŸعهد الوطني للموسشيقى وتقليده وسشام السشتحقاق

الفريق قايد صصالح يشصرف
على تفتيشص وحدات
قتالية وتدشص Úمنشصآات

أاع -ل -ن رئ -يسس اÛلسس الشس-ع-ب-ي
البلدي لبلدية سسيدي عمر بولية
ت -ي -ب -ازة أاح-م-د ب-ل-غ-دوشس ،أامسس،
انسس -ح-اب-ه ال-رسس-م-ي م-ن ا◊رك-ة
الشس -ع -ب -ي-ة ا÷زائ-ري-ة وال-ت-ح-اق-ه
بصس- -ف- -وف األف Ó-ن وه -و ا◊زب
الذي ناضسل فيه فÎة طويلة ،إال
أاّن-ه ت-عّ-رضس ل-ل-ت-ه-ميشس واإلقصساء
‘ السسنوات األخÒة ‡ا حمله
على الÎشّسح ‘ قوائم األمبيا،
بحسسب بيان صسدر عنه.
وكانت قائمة األمبيا بالبلدية قد حصسلت على 5
مقاعد خÓل اÙليات السسابقة من ب 15 Úمقعدا
ي -حصس -ي-ه-ا اÛلسس ال-ب-ل-دي‡ ،ا أاّه-ل م-تصس-دره-ا
لÎؤوسس اÛلسس وفقا Ÿا ينصس عليه قانون البلدية
والولية مقابل  3مقاعد فقط ◊زب األفÓن.
وبإاعÓن رئيسس اÛلسس النسسحاب من األمبيا
واللتحاق باألفÓن برفقة جميع أاعضساء قائمته،

 23°ا÷زائر

 12°وهران

13°

اŸصسالح األمنية خÓل  2016تاريخ توقيف كل من
(ز-ط) و(ع-ر) ا ¤أان ال- -ت- -ح- -ق -ي -ق -ات ب -خصس -وصس
العتداء اإلرهابي الذي نفذه اŸدعو (ب-ع -سس)
‘ يونيو  2012على مقر القيادة ا÷هوية الرابعة
للدرك الوطني بورقلة ،بينت أانه ينتمي إا ¤منظمة
إارهابية تضسم ‘ صسفوفها عديد األشسخاصس من
بينهم (ز-ط) و(ع-ر) اللذان كانا يتواصسÓن عن
طريق الهاتف Ãنفذ العملية وهو األمر الذي كان
ﬁل ن -ف -ي م -ن ط -رف -ه -م -ا خ Ó-ل ج -م-ي-ع م-راح-ل
التحقيق.
وكان ‡ثل ا◊ق العام قد أاشسار ‘ مرافعته حول
هذه القضسية إا ¤وجود قرائن واضسحة تفيد بأان
اŸسسمي( Úز-ط) و(ع-ر) كانت لديهما اتصسالت
هاتفية مع اŸدعو (ب-ع-سس) حيث يتب Úذلك من
خ Ó-ل سس -ج -ل اŸك -اŸات ال -ه-ات-ف-ي-ة ل-ك-ل م-ن-ه-م-ا،
ملتمسسا إادانتهما باŸؤوبد.

–ْل برودة الطقسس واألمطار دون توافد جمع
ُ ⁄
غ -ف Òإا ¤اŸع -ه -د ◊ضس -ور ه -ذه اŸن -اسس -ب-ة .وإا¤
جانب وزير الثقافة الذي أاشسرف على ا◊دث ،كان
م- -ن ضس- -م- -ن ا◊ضس -ور وزي -ر اÛاه -دي -ن ال -ط -يب
زي -ت -و ،Êووا‹ ولي -ة ال -ع-اصس-م-ة ع-ب-د ال-ق-ادر زوخ،
وأام Úعام منظمة اÛاهدين السسعيد عبادو ،إا¤
جانب سسليمان الشسيخ ،زهور ونيسسيﬁ ،يي الدين
ع -م -ي -م -ور ،راب -ح دري-اسس-ة ،وغÒه-م م-ن اŸث-ق-فÚ
واŸب- -دع ÚواŸسس- -ؤوول Úالسس- -اب- -ق ،Úوك- -ذا أاوائ -ل
ال-ف-ن-ان Úال-ذي-ن ع-زف-وا ال-نشس-ي-د ال-وط-ني ،وسسّجلوا
حضسورهم بهذه اŸناسسبة.
واعت Èوزير الثقافة عزالدين ميهوبي قراَر رئيسس
ا÷م- -ه- -وري- -ة ن- -اب- -ع- -ا م -ن وف -اء وع -رف -ان الشس -عب
ا÷زائري Œاه ﬁمد فوزي« ،هذا الفنان اŸبدع
الذي قدم للجزائر وللعا ⁄أاروع ◊ن لنشسيد وطني
ُيعرف ‘ التاريخ ،نشسيد «قسسما» الذي يزيد عمره
عن  60سسنة ،ويتوج بإاطÓق اسسم «ﬁمد فوزي»
على اŸعهد الوطني العا‹ للموسسيقى ،وتوشسيح
روح الراحل بوسسام السستحقاق الوطني».
وق -ال م -ي -ه-وب-ي ،إان «ق-ي-م-ة وف-اء ا÷زائ-ريŒ Úد
ال -ي -وم ط -ري -ق -ه-ا إا ¤ق-ام-ة م-ن ق-ام-ات اإلب-داع ‘
ال - -وط - -ن ال - -ع- -رب- -ي» ،مشسÒا إا ¤أان ا◊ف- -ل ال- -ذي
احتضسنته أاوبرا ا÷زائر ،أامسس« ،فيه اسستعادة لهذا
ال-ف-ن-ان م-ع ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي التي اختارته
لتلح Úالنشسيد ،وهو ما  ⁄يتقاضس ﬁمد فوزي أاي
شسيء مقابله ،بل دفع من جيبه لكي يكون هدية من

الشسعب اŸصسري للشسعب ا÷زائري ،ليجد كل من
ال-نصس وال-ل-ح-ن ن-فسس-ي-ه-م-ا م-دسسْÎي-ن وي-ك-تب ل-هما
اÿلود».
من جهته ،عبّر عمرو منﬁ Òمد فوزي ،حفيد
حن النشسيد الوطني ،عن امتنانه للجزائر بالنيابة
مل ّ
عن عائلة الفنان ﬁمد فوزي ،واعتذر عن غياب
وال -ده بسس -بب ظ -روف صس -ح-ي-ة م-ن-ع-ت-ه م-ن السس-ف-ر،
معتÈا أان من حسسن طالعه أان ُكتب له اÛيء إا¤
ا÷زائر مكان أابيه .كما تقدم بالشسكر إا ¤رئيسس
ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ليقة لوفائه Ùمد
فوزي بعد كل هذه السسن ،Úوقال« :هو شسرف لنا أان
ي- -ح -م -ل ه -ذا اŸع -ه -د اسس -م ﬁم -د ف -وزي ،ال -ذي
بتلحينه نشسيد ا÷زائر يكون قد قام بإاحدى أاهم
◊ن
اإل‚ازات ‘ تاريخه ،وحتى وإان أابدع الكث Òو ّ
الكث ،Òإال أان هذا اإل‚از مايزال النشسيد الوطني
ل- -دول- -ة م- -ث- -ل ا÷زائ- -ر ،وه- -ك- -ذا ي- -ك -ون ‘ رأاي -ي

الشسخصسي قد خلق وصسلة ب Úمصسر وا÷زائر ل
أاظن أانها سستنكسسر ما دام البلدان موجودْين».
أاما مدير اŸعهد عبد القادر بوعزارة ،فقال ‘
كلمة أالقاها باŸناسسبة ،إان عÓقات ا÷زائر ومصسر
يشس-ه-د ع-ل-ي-ه-ا ال-ت-اري-خ ال-نضس-ا‹ اŸشس-رق ل-لبلدين.
واسس-تشس-ه-د ب-وع-زارة ب-أاب-ي-ات م-ن «إال-ي-اذة ا÷زائ-ر»
Ÿفدي زكريا ،قائ Óاإنها كلمات نابعة من قلب
رج -ل عشس -ق ا÷زائ -ر ،وق -د ط-افت ه-ذه ال-ك-ل-م-ات
أارجاء الوطن والعا.⁄
وأاعطى بوعزارة نبذة خاطفة على اŸسسار الذي
اتخذه ◊ن النشسيد الوطني ،بداية Ãحمد توري،
ث -م ال -ت -ونسس -ي ﬁم -د ت-ري-ك-ي ،وصس-ول إا ¤م-لّ-ح-ن-ه
ال -ث -الث ﬁم-د ف-وزي« ،أاح-د ع-م-ال-ق-ة ال-ت-ل-ح‘ Ú
ال-ق-رن ال-عشس-ري-ن ،وم-لّ-ح-ن السس-ه-ل اŸم-تنع» ،الذي
رسسا عليه اÿيار النهائي للحن صسار رمز ا÷زائر
ال -ث -ائ -رة ث -م اŸسس -ت -ق -ل-ة .وأاشس-ار اŸت-حّ-دث إا ¤أان
ﬁمد فوزي تكّفل بدفع مسستحقات اŸوسسيقيÚ
واÛموعة الصسوتية التي أاّدت السسÓم ا÷زائري
من حسسابه اÿاصس ،كما أانه تنازل عن مسستحقاته..
من جهة أاخرى ،كان الفنان الفقيد هارون الرشسيد
هو من أاضساف اŸدخل اإليقاعي للنشسيد الوطني،
يقول بوعزارة.
وباŸناسسبة ،أانشسد ا÷وق والكورال اŸكونان من
ط -ل-ب-ة اŸع-ه-د ال-نشس-ي-د ال-وط-ن-ي ،وأا–ف-ا ا◊ضس-ور
بأاداء ‡يز لرائعة «بالله يا حمامي» ،فيما أابدع
ال- -ط- -الب أاج- -راد ‘ ع- -زف- -ه ع -ل -ى آال -ة م -ون -دولÚ
ج -زائ -ري -ة ُق ّ-دمت ب -ع -ده -ا ه -دي -ة ل -ع -م-رو ح-ف-ي-د
اŸوسسيقار ﬁمد فوزي.

بتهمة تهريب اıدرات

 20سصنة سصجنا نافذا لثمانية أاشصخاصص
قضست ﬁكمة ا÷نايات Ûلسس قضساء سسعيدة،
امسس األحد ،عقوبة  20سسنة سسجنا نافذا ‘ حق 8
أاشسخاصس أاحدهم من جنسسية مغربية ،بتهمة تهريب
كمية من الكيف اŸعالج واŸؤوثرات العقلية من
ا◊دود اŸغربية إا ¤الÎاب الوطني.
تعود وقائع هذه القضسية ،بحسسب قرار اإلحالة ،إا¤
فÈاير  ،2014حيث تلقت عناصسر الدرك الوطني
ب -ولي -ة ال -ن -ع -ام -ة م-ع-ل-وم-ات ت-ف-ي-د Ãح-اول-ة ق-ي-ام
أاشس -خ -اصس بÎوي -ج ك -م -ي -ة م -ن اŸؤوث -رات ال-ع-ق-ل-ي-ة
وإادخال  12قنطارا من الكيف اŸعالج من ا◊دود
اŸغربية إا ¤منطقة جن Úبورزق (ولية النعامة).
وقد “كنت عناصسر الدرك الوطني لذات اŸنطقة
م -ن ح-ج-ز  12ق-ن-ط-ارا م-ن ال-ك-ي-ف اŸع-ال-ج و180
قرصس مهلوسس ،مع توقيف اŸهرب اŸغربي الذي
قام بإادخال هذه الكمية باسستعمال دواب انطÓقا

م-ن م-ن-ط-ق-ة ك-ت-ام-ة ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-م-غ-رب إا ¤م-ن-طقة
حجارات اŸقيل ببلدية جن Úبورزق ،وفقا لقرار

خÓل ششهر نوفم Èمن السشنة ا÷ارية

مصصالح الشصرطة القضصائية بجيجل تسصجل  195قضصية

سس -ج -لت مصس -ال -ح الشس -رط -ة ال -قضس-ائ-ي-ة ب-اأم-ن
ج -ي -ج -ل خÓ-ل نشس-اط-ات-ه-ا لشس-ه-ر ن-وف-م Èم-ن
السسنة ا÷ارية 195 ،قضسية ﬂتلفة “ثلت ‘
 96قضس -ي -ة خ-اصس-ة ب-اŸسس-اسس ب-اŸم-ت-ل-ك-ات،
شسملت قضسايا السسرقات اŸوصسوفة ،السسرقات
ال-بسس-ي-ط-ة ،سس-رق-ة ال-دراج-ات ال-ن-اري-ة ،اأف-ع-ال
ال -ه -دم وال -ت -خ -ريب ،وا◊رائ -ق ال -ع -م-دي-ة81 ،
قضسية خاصسة باŸسساسس بالأشسخاصس ،اأبرزها
قضسايا اأعمال العنف العمدية ،انتهاك حرمة
منزل ،السسب ،التهديد والقذف ،اأما بالنسسبة
للقضسايا اÿاصسة باŸسساسس بالشسيء العمومي
ف - -ق - -د ” تسس- -ج- -ي- -ل  08قضس -اي-ا ب-خصس-وصس
ال -ت -ج -م -ه -ر ،ح -م -ل اأسس -ل -ح-ة ب-يضس-اء ﬁظ-ورة
واŸشساجرة ‘ ،ح ” Úتسسجيل  07قضسايا
خ- -اصس- -ة ب- -ا÷رائ- -م اŸع -ل -وم -ات -ي -ة “ث -لت ‘
ال -ق -ذف ،ان -ت -ح-ال ال-ه-وي-ة واŸسس-اسس ب-ا◊ي-اة
اÿاصس - - -ة ،و 03قضس -اي -ا خ -اصس -ة ب -اŸسس -اسس
بالأسسرة والآداب العامة ،لأجل قضسايا الفعل
اıل با◊ياءﬁ ،اولة الفعل اıل با◊ياء
على قاصسر واإبعاد قاصسر ،من خÓل ذلك ”
تسس -ج -ي-ل ت-ورط  182شس -خصس -ا م-ن ب-ي-ن-ه-م 12
ق-اصس-ر و 16ام -راأة ك -ان ت-ورط غ-ال-ب-ي-ت-ه-ن ‘
قضس -اي -ا اŸسس -اسس ب -الأشس -خ -اصس ب -اسس -ت -ك -م-ال
الإج -راءات ال -ق -ان -ون-ي-ة ‘ ح-ق اŸوق-وف” Ú
اإي -داع  05اأشس -خ -اصس ا◊بسس ،اإصس-دار اأح-ك-ام
ب- -ا◊بسس غ Òن- -اف- -ذ وغ- -رام- -ات م- -ال -ي -ة لـ33

شس- -خصس- -ا ،الإف- -راج ع -ن  14شس-خصس-ا ،ت-وجيه
اسس -ت -دع -اءات م -ب -اشس -رة لشس -خصس ،Úف -ي -م-ا ”
اإرسس -ال  65م-ل-ف-ا قضس-ائ-ي-ا ل-لجهات القضسائية
اıتصسة.
جيجل :خالد العيفة

اإلحالة .وتوصسلت عملية التحقيقات التي باشسرتها
ذات اŸصسالح إا ¤توقيف  7أاشسخاصس آاخرين من
جنسسية جزائرية تورطوا ‘ هذه القضسية .ونفى
اŸوق -وف -ون السس -ب -ع -ة أام -ام ﬁك -م -ة ا÷ن -اي -ات
ق -ي -ام -ه -م ب -ت -ه-ريب اıدرات ‘ ،ح ÚاعÎف
اŸه- -رب اŸغ- -رب- -ي ب- -ا÷رم اŸنسس- -وب ل- -ه إاث- -ر
القبضس عليه متلبسسا بحيازته الكيف اŸعالج.
وت- -راوحت إال- -ت -م -اسس -ات دف -اع اŸت -ه -م Úخ Ó-ل
اÙاكمة ما ب ÚالÈاءة وتخفيف العقوبات ‘
حق موكليهم.
وكان ‡ثل ا◊ق العام قد إالتمسس عقوبة  20سسنة
سسجنا نافذا ‘ حق جميع اŸتهم Úالثمانية.

